Bestyrelsesmøde Thorsager Distriktsråd, den 15. november 2016.
Afbud fra: Tommy Larsen
Referent: Thorvald Top Jørgensen.
Ad punkt 1: Godkendelse af referater.
Referater fra Distriktsrådsmøde den 12.10.2016, samt møde med Bylaug den 24.10.2016,
blev godkendt.
Ad punkt 2: Præmisser for udbetaling af ”børnepræmie”.
Nuværende ordning fortsætter året ud (2016).
Fra 1. januar 2017: Der udbetales kr. 1.000,00 til familien med nyfødt barn født i Thorsager.
Der udbetales kr. 1000,00 til tilflytterfamilie med barn/børn
indtil 6 år.
Ingen familier kan modtage mere end 1 tilskud af kr. 1.000,00 pr kalender
år.
Ad punkt 3: Kontaktpersoner til arbejdsgrupper under Distriktsrådet.
Kontaktperson Naturstigruppe:
Kontaktperson Multibanegruppe:
Kontaktperson Beboergruppe:

Thorvald Top Jørgensen.
Jakob Mortensen.
Tommy Larsen

Ad punkt 4: Ingen punkt på dagsordenen.
Ad punkt 5: Ansøgning fra Naturstigruppen om tilskud til anskaffelse af skilte, brochure m.v.
Der blev bevilget kr. 4.500,00 til anskaffelse af ovennævnte.
Kontaktperson meddeler herom til naturstigruppen.
Ad punkt 6: Kommunal kontakt til/fra Syddjurs Kommune.
Formand for Distriktsrådet er primær kontaktperson.
Ad punkt 7: Trafik.
Bøgepur ved rundkørsel – Ryomvej – søges bevaret.
Trafikbump ved Kløvervangen er fremført overfor kommunens vejafdeling.
Busstopskilt Thorsgade ved Ulvedalsvej evt. flyttes.
Vejafdeling har fremført idè om 2 i 1 vej på Thorsgade. Distriktsrådet ønsker
Nørregade medtaget i vurderingen af trafiksikring af de ”bløde” trafikanter.
Kommunen har erklæret sig positiv over for Distriktsrådets synspunkter.

Ovenstående trafikpunkter udføres i samarbejde med Syddjurs Kommune.

Ad punkt 8: Distriktsrådets generalforsamling den 28. november 2016.
Formandens forslag til beretning blev godkendt til fremlæggelse på kommende
generalforsamling.
Bestyrelsen afholder formøde kl. 19.00.
Der indkøbes øl, vand, kaffe, småkager m.v.
Der medbringes materiale til brug for evt. skriftlig afstemninger.
Dagsordenen gennem gåes med den person bestyrelsen vil foreslå som dirigent.
Ad punkt 9: Orientering kollektiv trafik, skolens vidensbase m.v.
Djurslandkommunerne og Midttrafik afholder trafikmøde om kollektiv trafik samme aften
som der afholdes generalforsamling i Thorsager Distriktsråd.
Der rettes henvendelse til Røndes Distriktsråd med anmodning om at
Thorsager Distriktsrådet ønsker at fastholde busforbindelser til Rønde m.v. Dette med baggrund i at mange unge fra omegnsbyerne frekventerer de forskellige uddannelsesinstitutioner
i Rønde.
Vedr. henvendelse fra Thorsager Skole omhandlende tilmelding til videnbase, kontaktes
skolen efter generalforsamlingen.
Ad punkt 10: Eventuelt.

Bestyrelsen.

