Thorsager Distriktsråd
Referat af bestyrelsesmøde afholdt 24. september 2019

Til stede: Tommy Larsen, Steen Andersen, Hanne Laursen, Klaus Mikkelsen, Kitte Borup, Troels Nautrup,
1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt uden bemærkninger
2. Opfølgning på Letbaneåbning i maj og Letbanefesten i august
Godt at vi var med på dagen i maj selv om station ikke kunne tages i brug og flot fremmøde af
byens borgere. Dagen i august også afviklet fint og en god dag ved DagligBrugsen.
3. Trafik; Stationsvej (lastbiler, renovering/ombygning, Adresseavisen/Kjerting Olesen Ryomgård
Distriktsråd). Thorsgade/midtbyen (ref. møder med kommunen 6. juni og 20 sept.)
Møde 6/6 med repræsentanter fra kommunen vedr. Stationsvej. Der vil komme en tidsplan
(forventet start forår 2020) og der laves forundersøgelse via et konsulent firma. Referat fra mødet
var dog skuffende da det lød til det hele vil blive udskudt. To af begrundelserne var
spildevandproblematik og økonomien. Derfor bad distriktsrådet om et nyt møde der blev holdt 20.
september. Resultatet blev at der hurtigst muligt laves en tidsplan og nyt opfølgende møde er
fastsat til 20/11 hvor de kommer med et skitseprojekt til godkendelse samt en tidsplan for hele
forløbet. Borgermøde vil blive afholdt først i det nye år. Politisk er det bestemt at Spildevand ikke
får lov at forsinke projektet. Landmåler er sat på til opmåling i forhold til plan for vej, fortov,
cykelsti. De berørte grundejere vil blive kontaktet af kommunen og landmåler vedr. dette.
Rundkørslen; fodgængerfelt mod nord på Ryomvej blev ikke lavet da man genopmalede
rundkørslen; nu lover udvalget at se på det igen.
Helle anlæg på Kløvervangen; der bliver set på det igen.
Lastbil forbud til og fra Pindstrup; har en god virkning og Pindstrup Mosebrug har instrueret deres
leverandører om at køre andre veje.
Vedr. nye udstykninger; Finkevej er stillet i bero fra kommunens side. Der bliver arbejdet med
lokalplan for byggemodning i Thorsager. Den gamle brugsgrund står først for og skal
lokalplanlægges med offentlig høring i 8 uger med hensyn til formål, antal grunde, adgangsveje
m.m. og herunder også byggemodning selv om grunden tidligere har været bebygget.
4. Budget og planmøde, Syddjurs Kommune tirsdag d. 1. oktober i Kolind kl. 16 i Kolind+
Klaus deltager.
5. Fastsættelse af dato for generalforsamling (inden udgangen af november)
Der skal annonceres 3 uger før og forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 10 dage før
generalforsamlingen.
Afholdes torsdag den 28. november kl. 19.30 i Multirummet ved hallen.
Der serveres øl, vand, kaffe og småkager (Michael) og Hanne sørger for kaffemaskine.
På valg er Klaus (genopstiller), Troels (genopstiller), Hanne (genopstiller ikke). Vedr. suppleant
genopstiller Steen ikke.

Dirigent; vi foreslår Jørgen Johnsen.
Referent hvis ingen andre tilbyder sig; Hanne.
Hanne sørger for annoncen i Adresseavisen samt for det kommer ud på facebook profil samt på ”Os
der bor i Thorsager” profilen.
6. Fællesmøde med Thorsager Bylaug, som har foreslået d. 28. eller 30. oktober kl. 16.45
Vi tilslutter os den 28/10 kl. 16.45 i DagligBrugsens lokaler. Dagsorden udsendes.
Forslag til punkt: Hjertestartere i byen
7. Thorsager Brochure. Bosætningsfilm?
Hvem er målgruppen? Var tiltænkt nytilflyttere men er målgruppen så for bred og er der
byggegrunde og huse nok til salg til at sætte det i værk? Muligvis et professionelt firma på. Skal vi
lave en ”bosætningsfilm” i stedet? Vi vender det med Bylauget den 28/10.
8. Bosætningspuljen
Troels bliver tovholder på ansøgning til Bosætningspuljen vedr. udvikling af det grønne område ved
den gamle brugsgrund.
9. Eventuelt
o Hjertestarter – skal laves som en opsparing som f.eks. Distriktsrådet starter og står for
administration af. Der kan etableres en målrettet konto under distriktsrådet dertil.
o Hjertestarteren ved DagligBrugsen skal registreres; Michael tjekke op på hvorfor den ikke
er det.
o Regnskab fremlagt. Vedr. sommerfest mangler vi at se regnskabet som aftalt.
o Næste møde kl. 16.15 den 28/10 i Tommys mødelokale (afstemning vedr.
generalforsamling)
o Forslag om pæne skilte ved indkørslen til byen i begge ender af Ryomvej. En forespørgsel
om hvad der er muligt tages med til mødet med kommunen den 20/11.

Referent Hanne Laursen

