Bestyrelsesmøde Thorsager Distriktsråd
Tirsdag den 7. maj 2019
Fremmødte: Troels Nautrup, Tommy Larsen, Kitte Borup, Steen Andersen, Jakob Mortensen, Klaus
Mikkelsen, Hanne Laursen
DAGSORDEN
1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt uden bemærkninger. Fremsendes der ingen bemærkninger efter modtagelse af referatet
betragtes referatet som godkendt.
2. Opfølgning på div. møder med Bylaug, fælles distriktsrådsmøde, bosætningsmøde
• Godt og gensidigt orienterende møde med Bylauget.
• Fælles distriktsrådsmøde; der blev lavet et flot banner for Thorsager Distriktsråd som kan
bruges i andre sammenhænge; f.eks. letbaneåbningen og sommerfesten. Mødet var fint og
man fik snakket med andre distriktsråd under cafemødet. Vedr. evt. lukning af Hvidebrovej,
så kørslen med tunge lastbiler til og fra fabrikken i Pindstrup ophører; kommunen afventer
et møde med politiet i forhold til om den lukkes. Lukkes den skal der skiltes om anden rute i
Korslund rundkørslen så den tunge trafik ledes over Mørke – Termestrup rundkørslen og
videre af Kåløvej til fabrikken i Pindstrup. Der var snak om letbanehistorikken og kritik deraf
samt om manglen på grunde i Thorsager. Kommunen oplyser der arbejdes med at forlænge
Hvedevangen.
• Bosætningsmøde; snak om behovet for grunde i Thorsager.
3. Trafik
Gennemgang af udkast/oplæg (tidl. udsendt) fra Syddjurs Kommune/Peter Sandell. Snak om det
videre forløb i forarbejdet, evt. møde med planlægger og et offentligt debatmøde
(trafikplan/midtbyen og Stationsvej)
Et oplæg om trafikplan for Thorsager fremsendt fra kommunen og hvor der er redegjort for
forskellige løsningsmodeller er gennemgået og diskuteret. Forarbejdet er endnu ikke afsluttet og
inden det sker, vil der blive indkaldt til et offentligt borgermøde i forsamlingshuset i samarbejde
med kommunen. Mødet skal omhandle såvel midtbyen som Stationsvej.
4. Letbaneåbningen
Stationspaldsen er åben fra 10.30 til 12.30. Telt er lejet, Big Bandet Unoderne spiller. Brugsen står
for cafe. Div. Foreninger og erhvervsliv er kontaktet for evt. fremmøde. Borgere opfordres til at
hejse flaget og møde op. Flag alleen er bestilt. Borde, bænke og bukke bliver leveret på pladsen.
Kommunen leverer lydanlæg, strøm, småkager, toiletvogn. De der kan mødes kl. 09 på pladsen.
5. Eventuelt

Folder til nytilflyttere: Udkast fra Troels og Hanne. Folderen begynder at tage form. Vi kontakter en
i byen med forstand på layout til at finpudse den. SB Media kontaktes for billeder. Folderen trykkes
på glittet papir. Forventes færdig inden sommerferien.
Ansøgning fra sommerfestgruppen; Ansøger om 4000 kr. til en hoppeborg til sommerfesten 15/6.
Bevilliget.
Bosætningspuljemøde: Oplysning om der kan søges penge til forskellige initiativer. Vedr. den
gamle brugsgrund; evt. søge penge til at lave en proces med hvad og hvordan området kan bruges
til det byen gerne vil. Grunden er kommunens når kontrakten er underskrevet, hvilket Brugsen pt.
afventer. Brugsens krav i forbindelse med salget er: der skal være et fællesareal med grønt område
med 9-11 parkeringspladser. Derudover er der et areal hvor f.eks. distriktsrådet kan kaste ideer op.
Referent Hanne Laursen

