Thorsager Distriktsråd bestyrelsesmøde d. 9/6 2020
Tilstede er: Klaus, Michael, Tommy, Troels, Jakob, Kitte, Irene
DAGSORDEN
1. Godkendelse af seneste referat
a. Godkendt
2. Stationsvej-projektet, Ryomvej m.v., jfr. Syddjurs Kommunes seneste budget.
a. Distriktsrådet er enige om at rette henvendelse til kommunen for at få klarhed over,
hvornår projektet i Thorsager påbegyndes. Klaus henvender sig ang. et møde, forhåbentlig
inden sommerferien.
3. Dammen, status. Redegørelse på facebook og Thorsagerportalen.
a. Korrespondancen mellem Distriktsrådet og Dammen bliver lagt på Thorsager Portalen
4. Gl. Brugsgrund, henvendelser, Syddjurs Kommunes ”planer”, m. v.
a. Klaus har talt med kommunen vedr. den gl. Brugsgrund, der er ikke fastlagte planer for
grunden endnu. Klaus forslog kommunen at plante græs foreløbigt, dette vil kommunen
gøre samt sætte bænke og skraldespande på grunden.
b. En investor har forhørt sig om hvad grunden skal anvendes til.
c. En borger fra byen er kommet med en ide, om at omdanne grunden til en
bypark/rekreativt område, med en amfi scene, evt. en info-butik. I samme ånd skal
Thorsgade og Kløvervangen lukkes. Distriktsrådet har bedt vedkommende om at sende
forslaget til kommunen.
d. Distriktsrådet bakker op om at en lokal gruppe – ”initiativgruppen” som vil ansøge om
penge fra landdistriktspuljen for at sætte gang i en proces, som kan udfolde hvad grunden
kan anvendes til for og i byen. Troels er distriktsrådets kontaktperson i gruppen.
5. Udstykningsplan ved Hvedevangen, Lokalplansforslag og status for processen.
a. I september måned 2020 bliver der udarbejdet en lokalplan for området, som fremlægges i
byrådet dec. 2020. Hvis processen forløber som planlagt og udstykningsplanen bliver
godkendt på byrådet, kan grundene byggemodnes forsommeren 2021.
6. Letbanebyerne Mørke, Thorsager, Ryomgaard og Kolind, samarbejde om markedsføring.
a. Møde d. 24/6 vedr. et internt samarbejde, hvor budgettet blev diskuteret samt
samarbejdet med kommune om det grønne bånd.
b. Distriktsrådet er enige om at fælles markedsføring er en god ide ift. det grønne bånd.
7. Fællesmøde med Bylaug og Distriktsråd i forhold til revision af kommuneplanen.
a. Forhåbentligt bliver der et møde efter sommerferien.
8. Eventuelt

a. Irene – foreslår at projekt som Troels er kontaktperson for – initiativgruppen skal forankres
i Distriktsrådet, fordi projekt har langsigtede perspektiver, og kan være et oplagt
udgangspunkt for både at diskutere og skabe en ideudvikling for byen.
b. Forældre, pædagoger og lederen af børnehuset har ansøgt om en Lavuu til skolen, som
Distriktsrådet selvfølgelig bakker op om.
c. Distriktsrådet er i gang med at undersøge muligheder for byskilte til Thorsager på Ryomvej.

