Borgermøde om interessegrupper i Thorsager, d. 12/3 2014 kl. 19.30

Velkomst:

Mødet blev foranlediget på generalforsamlingen, hvor mange af deltagerne udtrykte et
behov for at der blev etableret nogle interessegrupper i Thorsager.
Vi er kommet med i ”det grønne bånd”, hvilket er rigtig positivt for Thorsager, men det gør
ikke at vi skal sove på laurbærrene, derfor er det en god ide med disse grupper, så der fortsat
kan være en god dynamik i Thorsager by.
En pointe ved disse interessegrupper er, at det ikke er Distriktsrådet (DR), der skal stå for de
forskellige interessegrupper, men at de netop bliver styret af borgere, der har en særlig
interesse for netop denne gruppe. Borgerne skal selv synes at det er en god ide. Distriktsrådet stiller sig til rådighed med en kontaktperson per interessegruppe der bliver dannet.
Vi tager udgangspunkt i de forslag der allerede på generalforsamlingen blev foreslået. Og vil
gerne høre om der er andre forslag. Dem der gerne vil indgå i de forskellige
interessegrupper, sætter sig sammen bagefter og diskuterer hvordan og hvorledes.

Konklusion på mødet:
At de forskellige grupper skriver en mail til Michael om hvem og hvad de etablerer af gruppe,
dernæst får gruppen tilknyttet en kontaktperson fra DR.
2 grupper blev etableret.
1) IT-café/hjertecafé
2) Naturlaug/naturstier
Forslag fra deltagerne:


Sodavandsdiskotek for de små aldersgrupper, at give dem noget at se frem til. Det vil give en
dynamik til denne aldersgruppe. Det kunne evt. afholdes oppe på Thorsager skole. Formen skulle
være med lege og konkurrencer og lignende.



Børneaktivitet hver fredag – Young evening for 6-7 klasserne, har to borgere talt om at oprette. De
vil meget gerne samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole.



IT-hjælp for ældre er en god ide, da alt skal være digitalt i dag også fra det offentlige. Derfor kan
hjælpen fx være at give en forståelse for borger.dk . Måden, hvorpå gruppen kunne dannes er
hjælp til selvhjælp.
Computer hjælpen kunne udvides til også at omfattet mobiltelefoner, hvor man fx kunne
lærer ældre at sms’e. Det kunne evt. hedde en teknologi cafe.

Man ville evt. kunne indgå et samarbejde med kommunen omkring IT-hjælp, da de jo stiller
krav om at alt skal digitaliseres i dag.
Man ville måske ikke nødvendigvis skulle være til stede hver gang, men folk der ønsker hjælp
kunne ringe/sms’e til dem der står for det, og aftale hvornår de kan få hjælp.
Man kunne fx bruge lokalerne oppe på skolen, hvor der også er computere. Det skal dog
aftales med skolen.
Det skal dog ikke være et kursus der bliver etableret, men mere en social cafe, hvor man kan
få hjælp og mødes. Man kunne prøve at få både unge som gamle til at mødes og drage fordel
af hinandens kompetencer.


IT-caféen kunne evt. kombineres med den tidligere hjertecafé – som var et mødested hvor man
både hyggede sig, strikkede, eller lavede mad sammen. Den blev afholdt på skolen.



Distriktsrådet har ikke midlerne til at drive et fælleshus, og støtte op om det økonomisk, i stedet
kan Distriktsrådet være med til at stille lokaler til rådighed og evt. og betale for leje af disse.
Mødesteder kan både foregå på skolen i multirummet ved hallen, forsamlingshuset, og kirken har
nogle lokaler. Distriktsrådet kunne booke lokaler på bestemte tidspunkter.



Flere vandrestier, og eksisterende kunne udvides. Fx kunne der også komme en vandresti op til
Klokkerholmskoven, samt få genåbnet de gamle kirkestier mv. Man kunne rette henvendelse til
kommunen og høre, hvad der ville kunne lade sig gøre.
Denne gruppe kunne evt. slås sammen med forslaget om et naturlaug, hvor man kunne
arrangere vandreture på bestemte dage og tidspunkter.


Skatergruppen er allerede etableret. Der er mellem 32-35 børn, der fast bruger skaterbanen. Det
er forældrene, der har nøglen til lokalet, og børnene er begyndt at efterspørge, hvem der kommer
og åbner op for dem. Det er klart en succes. Der har endvidere været en stor opbakning fra de
unge og forældre i byen. Ejerskabet for gruppen er stor blandt de unge, de har selv været med til
at bygge banen.
Men det er meningen at SSP-vejlederne på sigt skal trækkes ud af projektet. Derfor foreslår
de at skatergruppen skal have en forankring i Distriktsrådet, fordi det allerede er fastsatte
rammer med bestyrelse og generalforsamling. Med forankringen under DR, skal der desuden
også etableres en forældregruppe, der tager sig af det praktiske. Tanken er, at det ikke skal
være en forening som under TRIF regi, da det ikke er medlemsbaseret, men netop baseret på
en uorganiseret form for samvær. Som de børnene/de unge selv skal styre. Altså det skal
være brugerdrevet. Den skal være åben for alle og ikke medlemsbaseret, det er det de unge
efterspørger.
Der bliver afholdt et brugermøde d. 25/3 2014, hvor emnet er, hvad er det de unge

efterspørger. Alle er velkomne.

Men man skal bakke op om gruppen, både som by, forældre og DR, eller bliver det bare et
mødested, hvor man drikker osv.
Projektet er igangsat af SSP og SSP-midler, men meningen er, at ejerskabet skal ligge i
Thorsager. SSP vil selvfølgelig understøtte projektet, men de vil ikke drive det videre, dermed
er der chance for, at det bliver institutionaliseret.
Ungdomsskolen vil gerne støtte op om projektet, men de kan ikke tage det ind under deres
projekter/ansvarsområder. Forpligtelsen skal ligge et andet sted. Man skal bruge
lokalsamfundets engagement.
De har en aftale med skolen om at flytte det op på skolens område – grusgraven. Det er
rigtig godt for synligheden af gruppen.
Her kommer der en problematik ind i forhold til hvordan banen skal etableres, skal den være
lavet af beton og dermed støbes og ikke umiddelbart kunne flyttes, eller skal det være et
flytbart underlag, hvis gruppen fader ud i løbet af et par år.
Økonomien er ok, de har penge til en U-rampe. Men mangler til beton, skilte og lignende.


Ungdomsskolen er ved at skabe en ny struktur, der træder i kraft d. 1/8 2014. De er proaktive i
forhold til den nye skolereform. De vil helt overordnet gå fra centralisering til de-centralisering,
der skabes dermed også et tilbud i Thorsager. De ønsker at lave et ungdomshus, der omfatter
aldersgruppen fra 4.kl. til de 18 årige. Det bliver et fritidshus og aktivitetshus. Det bliver ikke kun
fra 7-klasse og op. Fordi måden man mødes på har ændret sig.
Man kan ikke udbyde et fag over et år mere som tidligere, i dag bliver det de unges egne
behov og ønsker der kommer til at styre hvilke tiltag der tages.
Åbningstiden bliver fra 14.00 til 18.00 og udvides to dage om ugen til kl. 21.00.
Målet er en lokal forankring, hvor man i de enkelte distrikter kan tage udgangspunkt i de
aktuelle behov i lige det område.
Det bliver understøttende til skolereformen, hvor det bliver undervisnings- og
projektaktiviteter.
De udvider samarbejdet med musik og billedskolen.

