Referat fra fællesmøde Thorsager Bylaug og Thorsager Distriktsråd
Mandag den 28. november 2019
Fremmødte: Lisbeth Kallestrup, Hanne Konradsen, Klaus Mikkelsen, Michael Bak, Tommy Larsen, Jørgen
Glerup, Keld Madsen, Troels Nautrup, Asbjørn Villadsen, Hanne Laursen

1. Godkendelse af referat fra mødet 1. april 2019
Godkendt uden bemærkninger
2. Dammen, oprensning vedligeholdelse m.m.
Kommunen vedligeholder dammen. Afsat 10.000 årligt i det kommunale budget dertil. I uge 48 og
49 2019 afvikles der offentligt syn af vandløb; man kan bede om at få et vandløb besigtiget. Klaus
kontakter kommunen derom så vi får et offentligt syn. Medbækken skal tages med i henvendelsen.
3. Stationsvej, cykelsti, fortov m.v. kommunal projektplan
Der er holdt møder med vejafdelingen gennem lang tid; det ser nu ud til der snart sker noget.
Projekteringen er i gang; skitseforslag for hvornår og hvordan kommunen vil løse Stationsvej
problematikken kommer 21. november 2019. En dobbelrettet cykelsti og et fortov på den nordlige
side af vejen. Lindetræerne på den nordlige side af vejen ønskes bevaret. Man følger den
nuværende vejs forløb. Pengene til projektet er afsat; 500.000 i år til projektering. 3,7 millioner
afsat i alt. Planen er arbejdet starter i foråret 2020.
Det har hjulpet på trafikmængden af lastbiler at der blev forbud mod gennemkørsel til Pindstrup.
4. Rundkørsel, oversigt, fodgængerovergang m.v. kommunal projektplan
Der kommer en chikane nord for Nørregades udkørslen på Ryomvej samt fortov og cykelsti op til
Nørregade fra rundkørslen. Fodgængerfelt på nordsiden af rundkørslen males op, buslommen
rykkes formentlig mod nord på den anden side af brugsens indkørsel.
Nord-syd vejen (Korslund – Djurs Sommerland) etape 2; deri indgår bypassagen gennem Thorsager
og derfor rykkes ovenstående projekteringer frem til at bliver lavet i 2020-2021.
Kommunen er tidligere kontaktet vedr. dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Vestergade og ud i
rundkørslen. Det tages med på det næste trafikmøde der indkaldes til.
Distriktsrådet prioriterer en cykelsti fra Thorsager til Pindstrup højere end en fra Thorsager til
Mørke.
5. Gl. brugsgrund, planer samt byggegrunde og byggemodning (punkt 5 og 6 lagt sammen)
Der er afsat 10 millioner hvert år til køb af jord i Syddjurs Kommune fra 2020 til 2029.
Byggemodningspuljen; dertil er afsat 12 millioner om året.
Den gamle brugs grund er pr. 1. maj 2019 solgt til Syddjurs Kommune. I salgsaftalen står at der skal
etableres et grønt område samt etableres 12 parkeringspladser.
Lokalt initiativ i gang om at søge Bosætningspuljen omkring den gamle brugsgrund; kommunen
anbefalede der blev sendt en ansøgning selv om Thorsager egentlig er for stor til at falde indenfor
målgruppen. Ansøgningen er til behandling i PUK udvalget den 6. november 2019 hvor der er

udvalgsmøde. Arbejdsgruppen arbejder med borgerinddragende, samskabende initiativer, hvilke
fonde vil man søge og med kommunen som samarbejdspartner/grundejer.
Thorsager Distriktsråd har indsendt bemærkninger til budget 2020, Syddjurs Kommune, om at
fremskynde byggemodning af kommunale grunde i Thorsager. Eksempelvis ved udnyttelse af den
eksisterende lokalplan på Stationsvej.
6. Hjertestarter, registrering / antal
Jørgen forhører sig i Pindstrup hvordan de har fået finansieret deres hjertestartere. Et er at søge
fonde til køb af hjertestartere, noget andet er hvem og hvordan den bliver vedligeholdt med nyt
batteri og elektroder. Hjertestarteren ved brugsen registreres nu så den er at finde på hjertestarter
apps
7. Bosætningsfilm om Thorsager, henvendelse fra AD-Media
AD-Medias oplæg er at filmen skal finansieres af lokale virksomheder m.fl. Alt det praktiske leveres
af AD Media. Kolind, Ryomgård og Mørke har lavet aftale med AD-Media.
Klaus kontakter AD-Media og siger vi pt. ikke er interesserede.
8. Kommende kommuneplan. Fokusområder for Thorsager
Ny kommuneplan 2020 der skal være færdig inden årets (2020) udgang. Udviklingsområder for
Thorsager; byggegrunde, Stationsvej, gamle brugsgrund, trafik, skolen/børnehuset,
Mørkevej/Ryomvej/Thorsgade krydset ?????? Hvad vil vi bringe ind af kommentarer? Punkterne
afstemmes på fællesmødet i foråret 2020.
9. Eventuelt
• Kitte Borup: forslag til nye byskilte / byporte ved indfaldsvejene. Forslag at kigge på JBIByport; 8.000 - 10.000 kr. pr. port. Aluminium og sprøjtelakeret. Kunne placeres ved siden
af de kommunale byskilte. Kræver en dialog med kommunen om det. Projektet kunne
inddrages vedr. etape 2 om bypassagen; se punkt 4. Kitte arbejder videre med forslaget
som der er opbakning til fra Distriktsrådet og Bylauget.
• Der er generalforsamling i distriktsrådet den 28. november 2019
• Der er juletræstænding ved DagligBrugsen lørdag den 30. november kl. 16.

Referent Hanne Laursen

