Referat af bestyrelsesmøde 14. august 2018
Fremmødte: Steen, Troels, Jakob, Klaus, Michael, Hanne

1. Godkendelse af seneste ref.
Referat ikke fremsendt; kommer ud med dette referat.
2. Trafik, brev fra Syddjurs Kommune/Sandell (tidl. udsendt), 2-1 veje, Kløvervangen, Byporte,
Forsamlingshuset, Lille Randers, m. v.
I forhold til budget 2019; adgangsforholdene til stationen ønsker vi kommer i orden; det har 1.
prioritet. Sandell oplyser der ikke har været politisk opbakning til at gøre noget ved problemet med
vejen. Mest problematisk er stykket uden fortov og hvor vejen snævre ind; det bør de finde penge
til for at sikre de bløde trafikanter og stationens sammenhæng med byen.
Trafiktælling foretaget i Pindstrup i juni; 40 tunge køretøjer i døgnet. Der mangler stadig den lovede
trafiktælling i Thorsager.
Tvangsruter til den tunge trafik vil kommunen ikke anlægge; vi fastholder de bør bruge det
overordnede vejnet der er beregnet til tung trafik (Thorsager-Ryomgård-Pindstrup).
2-1 veje; vi forventer det bliver lavet inden årsskiftet.
Trafikmåleren på Ryomvej holder vi fast i; der er afsat penge til det i budgettet.
Chikanen ved Hvedevangen; vi holder fast i den bliver lavet; der er afsat penge til det i budgettet.
Kommunen ønsker den kombineret med byport; se nedenfor.
Byport Kløvervangen; kommunen vil flytte den ind til lågen til stadion. Vi fastholder den skal stå
hvor den nu fjerne stod. Træer skal genplantes. Gerne rød asfalt i stedet for brostensbånd. Det
samme gælder den på Smouenvej.
Lille Randers og sti til Industrivej; der er afsat midler til græs og lys. Stien mellem brugsen og
kirkegården er belagt med alt for groft materiale; der kommer forhåbentlig grus på i stedet for
sten. Der kommer fodhegn på stien mellem brugsen og kirkegården, så folk på cykler og knallerter
ikke krydser parkeringspladsen/tankanlægget.
Udkørslen fra brugsen til Ryomvej; der kommer bløde hjørner og midterlinje.
Rundkørslen; der burde opmales fodgængefelt i alle fire vejben. Pt. er der kun mod syd ud af byen.
Skilt ved hajtænder på Industrivej; er opfattet forkert af kommunen. De er gjort opmærksom på
det.
Træer ved forsamlingshus; kommunen giver ikke entydigt svar å om det kommer.

3. Opfølgning på møde med Kitte Borup (Stationsvej m. v.)
Kitte og Erik Heltborg har i juni holdt møde med Kim Lykke og Poul Møller fra kommunen. De har
fået svar som vi har fået omkring stationen og den tunge trafik. Dog loves der en trafiktælling på
Stationsvej i august.

4. Grupperne (Vandregruppe/laug, Multibanen)
Vandregruppen/lauget; Troels er kontakt dertil. Kontakt til Thorsager Portalen gøres ved
henvendelse til Hanne Conradsen. Lægge ruterne ud via f.eks. Endomondo så folk kan se hvilke
fremragende ruter man kan gå/løbe i lokalområdet. Afholder et par officielle tur-arrangementer i
løbet af efteråret.
Multibanen; Jakob er kontakt dertil. Gruppen arbejder fortsat på at indhente fonds midlerne.
Skolen tjekker arealet og tømmer spande for affald. Endeligt regnskab skal snart aflægges. Næste
projekt ved området er udbygning af ”BMX-banen” der pt. bare er lavet af overskydende jord fra
udgravningen.

5. Økonomi, ophør babypuljen.
Omdelte regnskab gennemgået. Pt. ca. 20.000 kr. til resten af 2018. Ikke yderligere kommentarer til
budgettet.
Til næste møde diskuteres erstatning for ”Baby-puljen”.

6. Borgermøde i Kolind/Syddjurs Kommune d. 20. september 2018 - emner for Kommuneplan.
Bosætningsområde; flere udstykninger.
Vi er med i en stand der repræsenterer alle distriktsrådene i Syddjurs.
7. Hjertestarter, opfølgning, evt. ”efterårskursus”
Batteri skal indkøbes; ca. 3000 kr.
Michael kontakter Leo vedr. nyt batteri indkøb og reparation. Samt tilbud på yderligere 2
hjertestartere (udgift f.eks. deles med Bylaug og forsamlingshus vedr. en på forsamlingshuset samt
vedr. en ved stationen deles med kommunen).
Efterårskursus; vil Leo afholde et sådan for interesserede borgere? Michael kontakter ham.
8. Orientering, ”bordet rundt”
Den gamle brugs; der arbejdes stadig med kommunen om overtagelse og man regner fortsat med
brugs og tankanlæg er fjernet inden årets udgang.
Lokalplan 40; bevaring af det gamle landsby miljø m.m. Klaus rundvisning i byen med byrådet i
september for orientering om at det virker at have en lokalplan med det sigte. Dammen,
Farvergårdens forvandling m.m.

9. Eventuelt
Brochure til nytilflyttere; tænker over det til næste gang hvor det er på dagsordenen. Klaus har et
udkast; Hanne og Troels er på sagen.

Næste mødes dagsorden:



Til næste møde diskuteres erstatning for Baby-puljen.
Brochure til nytilflyttere; tænker over det til næste gang hvor det er på dagsordenen. Klaus har et
udkast; Hanne og Troels er på sagen.

