Thorsager Distriktsråd, bestyrelsesmøde d. 11.02.2020
Til stede:
Klaus, Tommy, Jakob, Irene

DAGSORDEN
•
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af ref. generalforsamling og konstituering
Offentlig møde d. 5. marts kl. 1900, ang. Stationsvej-projektet og div. trafikplaner m. v.
Fællesmøde d. 12. marts kl. 1630, ang. Dammen. Deltager, Bylaug, Forsamlingshus, Distriktsråd og
Syddjurs Kommune.
Årsmøde for distriktsrådene i Syddjurs Kommune, d. 2. april kl. 1700 i Pindstrup
Kommende kommuneplan, div. off. møder, bemærkninger (Gl. brugsgrund,
udstykninger/byggemodning, trafik) m.v.
Brugsgrund
Eventuelt

Punkt 1: Godkendelse af ref. generalforsamling og konstituering
Ved en fejl blev en suppleant valgt ind i distriktsrådet ved generalforsamlingen, pågældende er
efterfølgende blevet kontaktet og informeret om fejlen.
Referatet og konstitueringen godkendes.
Punkt 2: Offentlig møde d. 5. marts kl. 1900, ang. Stationsvej-projektet og div. trafikplaner m. v.
Et offentligt møde er blevet arrangeret af Syddjurs kommune og Thorsager Distriktsråd, hvor lokale vejforhold er på dagsorden. Mødet er blevet fastsat til d. 5/3, kl. 19.00 i Thorsager forsamlingshus. På mødet
vil vi blive orienteret om de skitseplaner kommunen har for stationsvej, samt en orientering om øvrige
trafikforhold i Thorsager.
DR sætter en annonce i adresseavisen med information om tidspunkt, sted, arrangørerne samt formål med
mødet.
Distriktsrådet mødes i forsamlingshuset kl. 18.30
Punkt 3: Fællesmøde d. 12. marts kl. 1630, ang. Dammen. Deltager, Bylaug, Forsamlingshus, Distriktsråd
og Syddjurs Kommune.
Distriktsrådet møder selvfølgelig op til fællesmødet, og tager den lange korrespondance med som
distriktsrådet har haft med kommunen om dammen.
De der i distriktsrådet har mulighed for det mødes forinden kl. 16.00.
4: Årsmøde for distriktsrådene i Syddjurs Kommune, d. 2. april kl. 1700 i Pindstrup ved Pindstrup Centret,
Johs. F. La Cours Allé, Ryomgård

Vi skal på forhånd melde tilbage med, hvor mange der deltager, Klaus sender tilmeldingerne ud til os når de
ankommer, og sørger for at melde tilbage med, hvor mange der deltager i årsmødet.
Vi har besluttet at ændre lidt i Roll Up’en. Troels kontakter Hanne Bo Larsen ved Syddjurs Kommune ift.
ændringen. Billederne er rigtig fine, dog kunne vi godt tænke os at billedet med dammen, viser mere af
dammen og mindre af en trailer.
Punkt 5: Kommende kommuneplan, div. off. møder, bemærkninger (Gl. brugsgrund,
udstykninger/byggemodning, trafik) m.v.
Klaus opfordrer til at så mange af os deltager i det grønne råd møder op og repræsentere DR.
Når kommuneplanen foreligger, tager vi stilling til, hvilke møder der er relevante for at deltage i.
Punkt 6: Den gl. brugsgrund
Distriktsrådet synes at det er en god ide at skabe et forum, og en plan for området, der involvere
borgerinddragelse i samarbejde og samråd med kommunen.
Distriktsrådet vil gerne hvad kommunens holdning, ide og planer er for området, - og om de er
sammenfaldende med en evt. borgergruppes ideer.
Derudover vil distriktsrådet desuden gerne vide om der er grobund for at formalisere et samarbejde med
kommunen, og hvem byens arbejdsgruppe er, - en evt. tidshorisont, - fondsmidler, - byudviklingsmidler, for
offentlighedsfasen m. v.
7: Eventuelt
Hastighedsdæmpende chikane ved Skolen, hvad er status på den? Da chikanen jo ikke kun er for byens
borgere, som kan ”vænne” sig til chikanes udførelsen, skal den helst målrettes så alle kan anvende den og
ikke kun byens borgere efter en tilvænning.
Der er fra kommunen kommet tilsagn om at der skal sættes lys op samt laves en større afstribning på
vejen. Kommunen lader desuden en uvildig vurdere chikanen, Dvs. at der foregår en nyvurdering af
chikanen og der vil formentlig ske en forandring af den.
Regnskab og Beretning skal sendes til kommunen, Tommy sender ind.
Distriktsrådet er igen i år meget opsat på at støtte op om byfesten lørdag d. 13. juni. 2020.

