Thorsager Distriktsråd, afholdelse af foreningsmøde den 8. juni 2017.
Referat af møde med ”centrale” foreninger i Thorsager.
Referent: Thorvald Top Jørgensen.
I alt 19 personer fra følgende områder var mødt:
Thorsager Forsamlingshus.
Sogneudvalg, Thorsager – Bregnet Kirker.
Bylaug, Thorsager.
”Syddjurs, det der tæller”/Distriktsrådet. (Kommunal PR-kampagne sammen med Distriktsrådene.)
Dagli´ Brugsen, Thorsager.
Thorsager Distriktsråd.
Desværre var der ingen repræsentanter fra Thorsager Skole, samt Optimist klubben i Thorsager.
Formand for Thorsager Distriktsråd, Klaus B. Mikkelsen, bød velkommen og gav en orientering om
baggrunden for indkaldelsen til mødet.
Herudover fortalte formanden om distriktsrådets rolle – bindeled – til det politiske system i
Syddjurs Kommune, at Thorsager skal være en del af det kommunale landkort, samt samarbejde
med øvrige foreninger i Thorsager.
Herefter blev der fra hvert enkelts område givet en kort beskrivelse af hvilke funktioner disse
udfører:
Thorsager Forsamlingshus fortalte om aktiviteter i huset, ansættelse af ny vært pr 01.02.2017, ppladsproblemer m.v.
Sogneudvalget fortalte om opgaver med at skabe gode rammer og vilkår for kirken, herunder
mini-/konfirmand undervisning, sogneaftener, højskoledage, sangkor, arrangementer i præstegårds
laden m.v.
Det blev oplyst at Thorsager Kirke årligt besøges af 20 -25.000 turister, herunder mange
udenlandske, der kommer for at se rundkirken.
Bylauget fortalte om flagalle, Sct. Hans arrangement sammen med spejderne, julebelysning samt
juletræstænding.
”Syddjurs, det der tæller”/Distriktsrådet: Orientering om pr- arbejde med at trække nye tilflyttere til
Thorsager.
Dagli´Brugsen fortalte om det ny igangsatte Brugs byggeri, forventninger hertil samt tanker om
anvendelse af nuværende brugsareal.
Den nye Brugs forventes færdig medio november 2017.
Der arbejdes med salg af nuværende område, en del af området til Syddjurs Kommune, en del til
privat investor med henblik på opførelse af boliger m.v.
Der blev orienteret om ansøgning af offentlige midler til brug for nedrivning af de bestående
bygninger.
Thorsager Distriktsråd fortalte om netop afsluttede forhandlinger med Syddjurs Kommune vedr.
fremtidig vedligeholdelse af dammen bag forsamlingshuset. Dammen har ikke været renset siden

kommunesammenlægningen i 2007.
Der har været problemer med oversvømmelser i området. Kommunen har løst dette på ”primitiv”
facon ved udhulning af hovedgaden, så vandet kan løbe ned i åen.
Der er nu truffet beslutning om at vedligeholdelsen af dammen er en kommunal opgave, og
kommunen har afsat midler hertil.
Distriktsrådet afholder ligeledes fællesmøder med Bylauget for løsning af fællesopgaver, samt for at
signalere at man ønsker at stå sammen om Thorsager.
Herefter blev der drøftet følgende:
Markedsføring af Thorsager – styrke og muligheder i dag som følge af letbane, del af grøn og blå
bånd, fastholdelse af busruter - regionale samt lokale. Trafiksikkerhedsplaner, serviceniveau for
skoler og pasningsmuligheder, nærhed til uddannelsesinstitutioner, udstykningsmuligheder,
lejeboliger, synliggørelse af arrangementer på Thorsagerportalen, osv.
Thorsager Distriktsråd skal inden den 14. august 2017, fremsende forslag til Syddjurs Kommune
vedr. trafiksikkerhedsplan for Thorsager.
Der blev aftalt arbejdsdag den 24.06.2017, kl. 08.30 vedr. vedligeholdelsesopgaver ved dammen.
En kreds af frivillige gav tilsagn om at møde frem til denne opgave.

Mødet hævet kl. 21.30

