Bestyrelsesmøde Thorsager Distriksråd
Tirsdag den 19. februar 2019

Til stede: Jakob Mortensen, Troels Nautrup, Klaus Mikkelsen, Tommy Larsen, Kitte Borup, Hanne Laursen,
Michael Bak

DAGSORDEN
1: Godkendelse af seneste referat
Godkendt uden bemærkninger
2: Thorsager-folder. Hanne og Troels fremlægger.
Præsenteret og godkendt til at gå videre med grundtanken i den. Info om distriktsrådet skal ikke være
med nogens navne, men kun rådets mail, hjemmeside m.v.
3: Fællesmøde med kommunen og øvrige Distriksråd d. 12. marts 2019.
12/3 møde med kommunen; info følger. Bosætningspuljen er hovedpunkt på mødet; udstykninger er et
fokuspunkt for os. Tilmelding via Klaus.
9/4 årsmøde med kommunen og de øvrige Distriksråd. Info følger fra kommunen. Tilmelding via Klaus.
4: Fællesmøde med Bylaug.
• Thorsager folder til nytilflyttere
• Brugs-stien
• Thorsagerportalen.dk
• Hjertestartere
Klaus kontakter Bylauget for en dato inden 9/4.
5: Thorsagerportalen.
Thorsagerportalen ligger stille pt. grundet tekniske problemer og kan ikke opdateres. Vi foreslår
Bylauget at distriktsrådet overtager ”driften” af Thorsagerportalen. Michael har kontakt til en
webmaster der kan overtage opgaven.
Indtil da lægges referater ud på vores facebook profil. Efterfølgende meddeler vi at Thorsagerportalen
igen virker og man kan finde referater m.m. der.
6: Letbanen, udsættelse, samarbejde om indvielsen (Hanne)
Forventes at starte i maj er det seneste vi har hørt. Kommunen har sat midler af til en åbningsdag, som
planlægges sammen med repræsentanter fra de 5 distriksråd fra Hornslet, Mørke, Thorsager,
Ryomgård og Kolind i en arrangementsgruppe. Kommunens folk i ”fest-udvalget” arbejder på en endelig
dato og på svar på spørgsmål om hvad mulighederne er for et ”særtog” denne dag som kører med
ophold af 15-25 minutter på hver af stationerne. I særtoget håber man byrådet m.fl. samt borgere kører
med. Hver by kan så inddrage hvem de vil til festligholdelse på deres stationsplads og evt. langs banen
om muligt. I Thorsager udvalget er Boye Magnusson og Hanne Laursen. Pt. afventes dato for næste
møde i arrangementsgruppen.

7: Kommunal indbydelse til formandsmøde vedr. Letbanen.
5. marts afholdes møde med formændene fra de 5 distriktsråd og kommunen i håb om at få Hornslet
med i åbningsarrangementet.
8: Hjertestarter, div. henvendelser/forespørgsler (Michael)
Der trækkes strøm så der kan sættes en hjertestarter op ved stationen på toiletbygningen.
Hjertestarteren ved Brugsen er udskiftet og afventer en elektriker tilslutter den. Michael forhører
hvornår det sker.
Vedr. opsætning af en på forsamlingshuset og ved stationen arbejdes der på at det gøres i fællesskab
med Bylaug, forsamlingshus, foreningsliv og evt. erhvervsliv samt borgere. Afventer nærmere beslutning
derom på mødet med Bylauget.
9: Trafik, div., Stationsvej, midtbyen, v. skolen, aftale med Syddjurs Kommune, henvendelser, samlet
plan.
Skolen og Kløvervangen – i foråret laves helle-anlægget.
Thorsgade – stadig svært at få plads til de svage trafikanter. Kommunen vil evt. lave fortov om til delt
fortov og cykelsti.
Nørregade – kommunen vil lave den til en 2:1 vej med 40 km/timen (som f.eks. gennem Bugtrup).
Stationsvej – kommunen arbejder på der skal projekteres i 2019. Pengene er ikke afsat i budgettet til
projekteringen, hvilket vi har påpeget. Derfor ansøger de ansvarlige i projekteringsprojektet at få
midlerne til projektering flytte fra budget 2020 til 2019. Dette afventer vi svar på. Forventer det bliver i
foråret 2019. Inden Stationsvej bliver lavet sikker med fortov og cykelsti i 2020 er det vigtigt lastbilerne
forsvinder fra Stationsvej.
Den tunge lastbiltrafik på Stationsvej og vejen til Pindstrup – kommunen holder møde med Politiet om
det indenfor de næste 14 dage. Vi hører nærmere. Vores krav er at der IKKE kører lastbiler af
Stationsvej og Pindstrupvej. Lastbilernes GPS viser dem desværre den vej. En kommunal trafikmåling
viste 40 tunge lastbiler hver dag.
Vi fortsætter henvendelserne til kommunen for at få planerne sat i værk og få svar så hurtigt som muligt
og vi anmoder om et møde hurtigst muligt med kommunen vedr. orientering om hvad og hvornår
tingene sker med de nævnte punkter. Klaus tager kontakt.

10: Eventuelt
Den gamle brugsgrund er stadig Brugsens, men er ved at blive ryddet og forventes overtaget af
kommunen derefter.
Ønsker om et grønt område og parkeringspladser er med i en kontrakt med køber. Brugsen har
dispositionsret til hvem der køber/overtager grunden. Lokalplan 40´s retningslinjer skal følges.

Referent Hanne Laursen

