Thorsager Distriktsråd, Bestyrelsesmøde d. 20.05.21
Tilstede: Klaus, Michael, Tommy, Jakob, Irene
Afbud: Troels, Kitte
DAGSORDEN

1. Godkendelse af seneste referat
a. Ok
2. Opfølgning med redegørelse og status for møde med kommunen okt. 2020:
a. Oprensning af Dammen, dæmning/ansøgning: – der foregår fortsat en dialog med
kommunen, og der ses nu frem til at der laves en dæmning, midlerne er ansøgt ved
naturpuljen. Der er samtidig sendt bemærkninger til kommunens klimasikringsplan, hvor
Distriktsrådet har påpeget at dæmningen kan anses for at være sikring mod
oversvømmelser ved dammen.
b. Omforandringer med fortov og cykelsti på Stationsvej: - Projektet forventes at blive
udarbejdet i 2022, dog kommer ekspropriationen ifølge Syddjurs kommune til at foregå i
2021.
c. Gl. Brugsgrund: - lokalgruppen har ansøgt kommunen om penge til at nedsætte en
idegruppe, der skal udarbejde, hvordan dele af grunden kan anvendes. Kommunen har sået
græs og stiller skraldespande mv. op på grunden. Kommunens seneste udmelding for
brugsgrunden, er at der afventes færdiggørelse af lokalplanen Hvedevangen inden den
færdiggørelse.
d. Chikane på Kløvervangen: - Distriktsrådet har fået oplyst en ny tidsplan for
chikaneændringen, der skal foreligge inden sommerferien
e. Trafikdæmpning Thorsgade/Ulvedalsvej: - Er blevet udarbejdet, og virker rigtig fint efter
hensigten.
f. Udstykninger: - ved Hvedevangen, der er afsendt en skrivelse til kommunen om snarlig
redegørelse, vi afventer svar.
3. Trafik – Mobilitetsplan (tidl. trafiksikringsplan) digitalt møde med Vejafdelingen (Efterfølgende
kontakt fra kommunen ang. cykelsti langs Pindstrupvej/ansøgning)
a. Mødet foregik digitalt denne gang. Thorsager Distriktsråd foreslog at få en cykelsti mellem
Thorsager og Pindstrup i trafiksikringsplanen, da vejen er problematisk for bløde
trafikanter. Desuden påpeges det at Mørkevejen også er oplagt komme med i
trafiksikringsplanen, som en farlig vej med. Distriktsråder foreslog at rabatterne kan
udvides, så gående kan gå i rabatten af vejen.
b. Distriktsrådet har også gjort kommunen opmærksom på tidligere lovede vejforbedringer på
Stationsvej, Lille Randers, Nørregade.
c. Efterfølgende blev Pindstrup vejen blev indstillet af kommunen, og er med i kommunens
ansøgning til statspuljen om trafiksikring.
4. Letbanebyerne, Kolind, Ryomgård, Thorsager og Mørke, - Status – på grund af den seneste Corona
nedlukning, har projektet ligget stille, dog er fondssøgning løbende foregået undervejs.
Distriktsrådet bakker fortsat op om projektet, og idet samfundet er åbnet op igen, arbejdes der
videre.

5. Økonomi, status fra kassereren: - Der er kr. 33.000 i kassen inden tilskud for 2021. I året er der
blevet udbetalt tilskud til kokkeskolen og til reparation af rækværket ved dammen.
6. Tilskud/sponsorater: maleri, madlavning, legeplads
a. I år har Distriktsrådet indtil videre støttet: 1) onlinekokkeskolen, et initiativ som
forsamlingshuset og Brugsen har taget 2) Distriktsrådet har sammen med Bylauget betalt
for hegn rundt om dammen. 3) legepladsen ved Grundejerforeningen Kløvervangen og 4)
malerprojektet ved den Gl. Brugsgrund. Distriktsrådet er indstillet på at støtte lignende
projekter.
7. Digitalt fællesmøde for distriktsrådene i Syddjurs Kommune.
a. På mødet blev der udvekslet erfaringer med de øvrige Distriktsråd og kommunen, fokus lå
specielt på corona. Der blev besluttet at afholde et fysisk møde d. 19. august i
Pindstrupcenteret.
8. Generalforsamling 2020 er pt. Udsat, - kan evt. sammenlægges med ordinære 2021
a. Distriktsrådet har besluttet at generalforsamlingerne fra 2020 og 2021 vil blive slået
sammen i november 2021. Her vil der blive foretaget nyvalg efter gældende regler. Dette er
i samråd med Syddjurs Kommunes juridiske afdeling.
9. Corona-opfølgning! Hvordan er vi kommet igennem?
a. Al kommunikation er foregået på mails siden november, kommunikationen er gået rigtig
fint selvom det er på mail.
10. Eventuelt
a. Thorsager Distriktsråd vil forsøge at invitere byrådspolitikerne til vælgermøde onsdag d.
2/11 21 kl. 19.00 i Thorsager Forsamlingshus
b. Hjemmeside – Distriktsrådet har besluttet at forny Thorsager portalen, med billeder og
tekster af og om byen.
c. Facebook fungerer rigtig godt, det er dejligt at borgere i byen anvender siden til at stille
spørgsmål
d. Distriktsrådet vil arrangere et møde i juni med Bylauget og følge op på projekter, der blev
arrangeret inden corona.

