11. ordinære GENERALFORSAMLING i
THORSAGER DISTRIKTSRÅD
TORSDAG den 30. november 2017, kl. 19.30
i Multilokalet, Thorsager Hallen

Referat:
Formand Klaus Mikkelsen (KM) bød velkommen til de 16 fremmødte.
Ad. 1: Valgt blev – dirigent Hans Jørgen Johnsen – referent Anne Grethe Johnsen. Valg af stemmetællere
afventer til pkt. 7
Ad. 2: Dagsorden blev gennemgået og enstemmigt vedtaget
Ad. 3: Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som indsættes nedenfor:
”THORSAGER DISTRIKTSRÅD, beretning ved generalforsamling d. 30. NOV. 2017. Så er der igen forløbet et år,
siden vi sidst holdt generalforsamling. Det var d. 28. nov. og der blev Michael Bak og Tommy Larsen indvalgt i
bestyrelsen og som suppleanter blev Henning Budding og Steen Andersen valgt.
Ved den efterfølgende konstituering blev bestyrelsen sammensat med Jakob Mortensen, bestyrelsesmedlem,
Thorvald Jørgensen, sekretær, Tommy Larsen, kasserer, Michael Bak, næstformand og Klaus Bertram
Mikkelsen, formand.
I løbet af året har der været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, plus ”det løse” i form af formøder forud for
to fællesmøder med Thorsager Bylaug, det fælles foreningsmøde, det offentlige møde i Thorsager
Forsamlingshus og forud for det offentlige valgmøde samme sted. Som tidligere vedtaget deltager
suppleanterne i alle møder og vi har haft en flot mødeprocent tæt på hundrede.
På første ordinære bestyrelsesmøde udformede bestyrelsen de vedtægtsændringer som kommer senere på
dagens dagsorden og samtidig vedtog bestyrelsen en forretningsorden, som daglig arbejdsgrundlag.
Årets opgaver har været mange forskellige, - og som sædvanlig, - nogle nemmere end andre. Syddjurs
Kommune er på et enkelte områder fortsat vanskelig, at få i positiv dialog, der mangler simpelthen forståelse
for, at vi som talerør for lokalområdet har brug for svar på vore henvendelser og vi har i flere tilfælde måttet
tage kontakt til borgmester og andre politikere for at komme igennem, men i det store hele kan vi vel godt
sige, at det er lykkedes at komme igennem og derved præge dagligdagen i Thorsager, - og forhåbentlig i
positiv retning.
Af flere ting der bør nævnes er Syddjurs Kommunes fællesmøde for samtlige kommunens distriktsråd, som i
dec. 2016 blev afholdt i Kolind. Et møde hvor der udveksles erfaringer og idéer og oplyses om de kommunale
muligheder for hjælp, støtte og betingelser for distriktsrådene.
I dec. åbnede Distriktsrådets vandregruppen sin første afmærkede vandrerrute rundt i byen, en rute på ca. 3
km. Efterfølgende har de åbnet en afmærket rute på 11 km ud omk. Hedeskov, Tjerrild, Strædet, Skummelhog
og Elev, en rigtig flot naturrute!

Skatergruppen er jo blevet nedlagt, men flere af ildsjælene bag har arbejdet videre med det tidligere omtalte
multibaneprojekt, og nu ser det ud til, at være kommet i land med hensyn til økonomi og placering.
Distriktsrådet har støttet aktivt op omkring projektet og har givet tilsagn om økonomisk støtte. Jakob
Mortensen har været Distriktsrådets kontaktmand til gruppen.
I maj inviterede Thorsager Distriktsråd til offentligt møde i forsamlingshuset, hvor vi havde inviteret
repræsentanter fra den kommunale administration og det politiske niveau til at deltage i debat om lokale
forhold. Det blev et velbesøgt møde med omk. 90 deltagere og der blev flittigt debatteret forskellige emner
som Letbanestationen, Stationsvejens projekt, trafiksikring, Dammen og forholdene omk. forsamlingshuset.
Problemerne omkring Dammen har i nogle år været et tilbagevendende problem og flere henvendelser til
kommunen om oversvømmelser, ønske om oprensning, pasning af arealerne m. v., blev i januar vendt til en
påstand fra kommunen om, at de nu havde foretaget oprensning!
Det var sket ved, at bortkøre et lastbillæs slam og grus ved bækkens indløb i Dammen. Tilgroningen og
slamopfyldningen i Dammen var der ikke gjort noget ved, Så nu var Distriktsrådets tålmodighed opbrugt og
efter en direkte henvendelse til direktør Poul Møller og borgmester Claus Wistoft og en deraf følgende dialog
med forvaltningen blev problemet sat på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden og det resulterede i en
beslutning om: ”at Dammen oprenses regelmæssigt og passes fremadrettet af Syddjurs Kommune”! og på
budgettet blev afsat de nødvendige midler! Desværre er der ikke sket noget endnu, og vi henvendte os til
Kommunen igen for 14 dage siden og de lover, at det snart sker. Heldigvis har vi nu fat i den lange ende med
den nævnte udvalgsbeslutning.
I juni havde Distriktsrådet indkaldt til fællesmøde for samtlige bestyrelser med ”tilknytning i lokale forhold”.
Thorsager Forsamlingshus lagde lokaler til og det blev en rigtig god debat om de forskellige forhold, som vi
hver især arbejder for og der blev lejlighed til, at udveksle holdninger og idéer for hvad vi evt. kan arbejde
sammen om i Thorsager. En konkret beslutning, som hurtig blev ført ud i livet var en fælles arbejdsdag ved
Dammen og forsamlingshuset og de fleste har nok set billederne på Facebook.
En rigtig hyggelig fælles arbejdsdag, der var tilsmilet af godt vejr, - men vi havde jo også Jørgen Glerup på
arbejdsholdet og han havde bestilt godt vejr, så for ham var det ikke nogen overraskelse!
Sidste år redegjorde vi for en ”borgergruppe” der arbejdede med ønsker om, at etablere en form for en større
fællesbebyggelse, evt. på nogle kommunale arealer ved Finkevej. Via kommunens civilkoordinator fik vi oplyst
kontaktpersonerne i gruppen og med Tommy Larsen som tovholder kontaktede vi gruppen i januar og tilbød
lokal hjælp og rådgivning. Gruppen var imidlertid ikke kommet helt op i gear og på et efterfølgende
informationsmøde, som distriktsrådet medvirkede til i juni måned, informerede gruppen om tankerne der
ligger bag deres idé, men det var også klart, at der er et stykke vej endnu inden de er helt klar.
De sidste kommunale grunde er ved at være solgt alle sammen og vi har ved flere lejligheder presset på over
for kommunen om, at få byggemodnet nye kommunale grunde. Tilbagemeldingen er, at man er ved at
forberede planer for hvor det er man vil udlægge et areal.
Fra Distriktsrådet har vi tilkendegivet, at vi har et ønske om, at der til stadighed skal være 10 – 12
byggemodnede grunde til salg i Thorsager og, at det netop i forbindelse med Letbanes station her i Thorsager,
er helt oplagt at udnytte den reklameværdi - i ønsket om yderligere kommunale indtægter i form af tilflyttere.
I august påbegyndte Syddjurs Kommune forarbejde til en ny trafiksikringsplan og i den forbindelse forespurgte
de alle distriktsråd, institutioner m. v., og herunder Thorsager Distriktsråd, hvad vi havde af ønsker og forslag.
Vi fremsendte en længere redegørelse for trafikale forhold i byen, som vi for en stor dels vedkommende dog

gennem flere år har drøftet med kommunens vejafdeling, men vi gentog og udbyggede vore ønsker i skrivelsen
til kommunen. Men noget af det vigtigste var Thorsgade, Kløvervangen, Nørregade, Stationsvej og Ryomvej,
hvor vi især henviser til en planlægning der respekterer det der kaldes ”de svage trafikanter”, i forhold til
belysning, cykelsti, fartdæmpning, hastigheds-begrænsning m. v. Distriktsrådets redegørelse kan læses på
Thorsagerportalen.
Den 6. november inviterede Syddjurs Kommune, Distriktsrådet til ”første spadestik” i forbindelse med
indretning af den kommende Thorsager Letbanestationen. En absolut mærkedag for byen. Der var mødt rigtig
mange op i det flotte efterårsvejr, til en lille festligholdelse - med taler og lovord for hvad Letbanestationen vil
betyde for Thorsager i fremtiden. Sidste år redegjorde vi for det forarbejde der gennem mange år er gjort fra
forskellig side for at nå det resultat, som vi nu alle glæder os over og hvor vi her, formentlig midt i 2018 ser det
første letbanetog stoppe ved vores station.
Den 8. november inviterede Thorsager Distriktsråd sammen med Thorsager Bylaug og Thorsager
Forsamlingshus til vælgermøde, hvortil samtlige partier og lister var indbudt. Det blev et godt valgmøde med
over 90 deltagere og der blev spurgt og svaret på mange både lokale og kommunale forhold.
Den 26. november åbnede den nye Dagli’Brugs efter udflytningen fra Thorsgade til Ryomvej, også en stor
mærkedag, især for Brugsen men også for os borgere i byen, hvor vi nu har en super ny og moderne
dagligvarebutik med tilknyttede servicefaciliteter.
Under hele processen for udflytningen har Thorsager Distriktsråd givet sine bemærkninger med og bakket op
omkring de forhold hvor vi har kunnet støtte Brugsen og ikke mindst i tankerne og idéerne for planer og
udnyttelse af det område som Brugsen nu fraflytter på Thorsgade og Kærvej.
I den forbindelse har vi i godt et par års tid, sammen med brugsens bestyrelse, haft dialog med kommunen om
planerne og herunder fremført et stærkt ønske om, at der på en del af arealet indrettes en mindre p-plads og
grønt område. En dialog og nogle ønsker som forhåbentlig (tilsyneladende) snart afsluttes med et positivt
resultat.
Derefter kommer der en proces med offentliggørelse af aftaler, planer m. v., men lad os nu ikke ”sælge skindet
før bjørnen er skudt”! (Syddjurs Kommune oplyser d. d. at de er køber af grunden!!)
Dette var i grove træk bestyrelsens beretning for det forløbne år, meget af det omtalte kan ses mere detaljeret
på Thorsagerportalen i referaterne fra bestyrelsesmøderne m. v.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og suppleanter for et rigtig godt og givende samarbejde i det forløbne
år!
Hermed overgives beretningen til forsamlingen.”
Spørgsmål/bemærkninger til beretningen: 1) Forsamlingen spurgte til, hvad der skal ske med ”den gamle
Brugs” bygninger og grund samt tankanlægget? KM oplyste, at Brugsen skal stå for nedrivning af eksisterende
bygninger, hvortil der er søgt nedrivningspulje og har fået tilsagn om et tilskud på 50% af omkostningerne.
Vedr. tankanlægget er det Brugsens omkostning over jorden og OK’s omkostning under jorden. P.t. er man i
gang med at foretage jordbundsprøver for at konstatere, om der er jordforurening. Tankanlægget vil indtil
videre være åbent. KM kunne meddele, at der på byrådsmøde den onsdag den 29. november blev besluttet,
at Syddjurs Kommune køber grunden og er i dialog med Djurs Bo om en tæt-lav-bebyggelse på de
eksisterende P-arealer/foderstofpladsen. På arealet, hvor tankanlæg og øvrige bygninger er nu, er der planer
om et grønt område med tilhørende P-pladser. Tanken er, at byen selv skal stå for vedligeholdelsen af dette

område. KM fremlagde en foreløbig skitse over planerne for Brugs-arealet og oplyste, at der vil blive indkaldt
til orienterende møde, når der er noget mere konkret.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 4 og 5: Kasserer Tommy Larsen (TL) fremlagde det omdelte regnskab, det viste en indtægt på kr. 22.000,og en udgift på kr. 32.867,40, hvilket giver et underskud på kr. 10.867,40. Indestående i bank pr. 30.
september 2017 på kr. 34.025,45.
TL meddelte, at der ikke er udarbejdet et budget, da kun få poster er faste og resten af udgifterne er engangs-udgifter og dermed ikke muligt at budgetlægge.
Yderligere oplystes der om, at der til Skater-gruppen er givet lovning om en garanti på max. 10.000 kr. i
forbindelse med etablering af banen, som sandsynligvis skal ligge på arealet bag Multirummet.
Der blev samtidig gjort opmærksom på, at man i Distriktsrådets regi kan oprette grupper, som skal godkendes
af Distriktsrådet. Bestyrelsen kan ikke deltage aktivt, men støtter gerne op. Der er godt 13.000 kr. på en konto
til formålet.
TL ser frem til at følge borgerbudgetterne i det nye byråd – hvor og hvordan man vil lægge pengene ud til de
lokale aktiviteter. KM redegør for diverse puljer og LAG-midler, som man kan ansøge og hvordan man skal
være opmærksom på tidsfrister. For overholdes disse frister ikke, er løbet kørt…….
Regnskab og budgetkonklusion enstemmigt vedtaget.
Ad. 6: Thorsager Distriktsråds bestyrelse fremkommer med følgende vedtægtsændring:
§5 VALG foreslås ændret til: Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning ved valg af:
1) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
2) Valg af 2 suppleanter for 1 år
Andre valg sker ved håndsoprækning, medmindre én person kræver skriftlig afstemning. Alle afstemninger
afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer
§6 Bestyrelsen. Her foreslås tilføjet efter sidste punktum: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
De foreslåede ændringer til §5 og §6 blev enstemmigt vedtaget
Ingen yderligere indkomne forslag
Ad 7A: Valg til bestyrelsen. På valg var Klaus Bertram Mikkelsen, Thorvald Top Jørgensen og Jakob Mortensen.
Thorvald ønskede ikke at genopstille. Yderligere blev Hanne Laursen og Troels Nautrup foreslået.
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: Klaus Bertram Mikkelsen, Hanne Laursen og Troels Nautrup
Bestyrelsen konstituerer sig ved næste møde.
Ad. 7B: Følgende blev foreslået som suppleanter: Thorvald Top Jørgensen, Steen Andersen og Jakob
Mortensen. Forsamlingen vedtog at alle 3 blev valgt. Fordelingen blev som følger: 1. suppleant Steen
Andersen, 2. suppleant Jacob Mortensen og 3. suppleant Thorvald Top Jørgensen. Suppleanterne bliver
indkaldt til bestyrelsesmøderne, men har ikke mødepligt og heller ikke stemmeret.
Ad. 8: Birger Holmgaard (BH) genvalgt som revisor

Ad. 9: 1) Lars Holst fremkom med et forslag om, at man fra samtlige Distriktsråd i Syddjurs Kommune skulle
udpege en repræsentant, som skulle opstille til valg til Regionsrådet og som kunne argumentere for lokale
ønsker og behov. KM mener ikke, at dette kunne være en mulighed, da Distriktsrådene er upartiske og en
sådan person ville have svært ved at ”slå igennem”, men lovede at tage forslaget med til det næste
fællesmøde.
2) NN (ung kvinde) savner ”Thorsager Rundt” og er klar over, at det koster mange ressourcer at skrive og
trykke et sådant blad og foreslog, at man lægger orientering på Facebook-siden ”Os der bor i Thorsager” og
dermed også kunne spare dyre annonce-kroner. Bestyrelsen svarede, at de ikke er varme på ideen, da man
ikke selv magter processen og ikke ønsker dialog på sociale medier, da man netop fra tidligere har dårlig
erfaring med at debattere på Facebooksiden. KM sagde videre, at man netop bruger denne Facebook-side
ved annoncering vedr. f.eks. borgermøde, arbejdsdag/billeder, valgmøde, generalforsamling m.v. og ellers
henvises der til Thorsagerportalen, hvor f.eks. bestyrelsesreferater og andet lægges ud.
3) Anne Grethe Johnsen takkede bestyrelsen for det store arbejde, der er gjort. For uden det arrangement og
den ildhu, som der er gjort, havde vi nok ikke haft Cykelsti, Letbanestation og ny Brugs. Alle fremmødte
tilkendegav ved applaus denne TAK.
Michael Bak takkede på bestyrelsens vegne for opbakningen både her og ved fremmøde ved diverse arrangementer. Det er sjovt at være med, når tingene lykkes.
Som afslutning på mødet takkede formanden for god ro og orden.

Referent:……Anne Grethe Johnsen
Dirigent:……Hans Jørgen Johnsen

