Fællesmøde, Thorsager Distriktsråd og Thorsager Bylaug.
Mødedato: 12.oktober 2017.
Fraværende: Jakob, Tommy, Hans J., samt Karsten.
Referent: Thorvald Top Jørgensen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde den 27.03.2017.
2. ”Grønt hold”, diverse vedligeholdelser.
3. Trafik, diverse byskilte, busstop, trafikdæmpning/trafikplan.
4. Kommunevalg – vælgermøde.
5. Gl. Brugsgrund, grønt område.
6. Orientering, ”Move for life” - Thorsager den 4. november 2017, DGI/Syddjurs.
7. Intet.
8. Eventuelt.
Ad l.

Godkendt.

Ad 2.

Løbende vedligeholdelse ved spejderhytten, grøn plæne (ny) ved gl. brugs, dam ved
forsamlingshus m.v.
Ønske – at finde 1 person (koordinator) der kan koordinere vedligeholdelse forskellige steder i byen sammen med et ”serviceteam” af lokale borgere.
Punktet medtages på næste fællesmøde marts/april 2018.

Ad 3.

Som følge af flytning af brugsen, forventes mere trafik på Thorsgade og Nørregade.
Flytning af nuværende busstoppested på Ryomvej, som følge af ny brugs.
Etablering af fortov samt belysning på Ryomvej fra rundkørsel til ny brugs.
Opsætning af Thorsager byskilt på begge sider af Ryomvej ved indkørsel til
Thorsager.
Etablering af chikane på Ryomvej – samme slags som fra Fårupsiden.
Der er konstateret sygdom i kastanje træerne ved forsamlingshusets P-plads.
Derfor skal træerne fældes, og der drøftes med kommunen herom.
Cykelsti langs stadion er plaget af trærødder der skyder op gennem asfalten.
Der skal foretages reparation af stien, Syddjurs Kommune er orienteret herom.

Ad 4.

I anledning af kommunevalg den 21. november 2017, afholdes valgmøde i Thorsager Forsamlingshus, den 8. november 2017. Mødet arrangeres af Thorsager Distriktsråd, Thorsager Bylaug, samt forsamlingshuset.

Ad 5.

Der indledes dialog med Syddjurs Kommune vedr. anvendelse af areal hvor nuværende
brugs er placeret. Se endvidere under punkt 5.

Ad 6.

Thorsager Distriktsråd har givet tilsagn om tilskud til arrangement ”Move for life”.
Dette afholdes i Thorsager den 4. november 2017. Arrangør: DGI samt Syddjurs Kommune.
Thorsager Distriktsråd har givet tilsagn om at være ”beboergruppen” vedr. evt. etablering
af boliger ved Stationsvej, behjælpelig med rådgivning m.v. såfremt der er behov herfor.

Delebilordning skrinlægges.
Thorsager Distriktsråd indkalder til næste fællesmøde primo marts 2018.
Juletræstænding m.v. 2017, afholdes som vanlig ved nuværende brugsbygning.
Ad 7. Intet.
Ad 8. Intet.

Thorsager Distriktsråd/Thorsager Bylaug.

