Møde i Thorsager Distriktsråd tirsdag den 13. marts 2018
Til stede: Klaus, Thorvald, Michael, Steen, Hanne, Jakob

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger
2. Opsamling efter fællesmødet i Mørke den 1. marts
For lidt tid; vigtige ting fik ikke nok plads til debat.
Punktet på dagsorden om hvordan samarbejdet kunne blive bedre mellem Distriktsrådene og
politikerne blev lukket før der nåede at komme svar.
Savnede udveksling mellem distriktsrådene, hvor der var tid til erfaringsudveksling. Evt. selv
indkalde til et møde; evt. kun med vores nabo-distriktsråd som vi har flest fællesinteresser med.
Politikerne har bemærket vores nyligt sendte brev, og opbakning dertil fra Ryomgård og Rønde
Distriktsråd.
3. Distriktsrådets svar på Ide og Visioner fra kommunen
Læs på www.syddjurs.dk. Svar skal være givet inden 21/4. Samme dag bliver der afholdt et åbent
Facebook som de der vil kan tage del i.
Klaus udarbejder de kommentarer vi efter diskussion ønsker at sende ind til Ide og Visioner; det
rundsendes inden.
Ny kommuneplan på vej; vi afstemmer hvad vi vil fremføre dertil og lægger vægten der på sager
der vedr. vores område.
4. Møde med Thorsager Bylaug
Afholdes 11. april kl. 16.30 i Brugsens lokaler. Formøde ved Tommy/Michael kl. 16.
Et af 2 årlige møder om fælles interessepunkter omkring byen og området.
5. Bordet rundt.
 Svar på vores brev er kommet; alt hvad de fremføre som projekter der er lykkedes er kun
gennemført med møje og besvær og en lang sagsgang. De tunge ting og punkter vi anfører
har de ikke svaret på. Dog er vores henvendelse sendt videre til de respektive afdelinger,
som vi kan forvente et svar fra. Politikerne vil gerne deltage i en drøftelse med os; det tager
vi imod og Klaus kontakter dem for en dato og rundsender skrivelsen til gennemsyn.
 Byens hus; foreslår de borgere der måtte ønske at arbejde med det, at det bliver et
byudviklingsprojekt i forhold til økonomi.
 Børnechecken – Max 10.000 årligt. Udvikler sammen med Brugsen et nyt koncept i løbet af
året; evt. et gavekort til nytilflyttere med indslag fra forskellige erhvervsdrivende (Pizza,
bilvask, buket blomster, gratis fællesspisning m.v.). Måske fulgt med en folder om hvad der
sker i byen; erhverv, aktiviteter, foreninger. Tager det med på mødet med Bylauget den 11.
april.
6. Eventuelt
Jerncontainer (på vegne af Multibane gruppen) – vil muligvis lave en prøverunde hvor den står på
Brugsens gamle grund midlertidig

Referent Hanne

