Referat af 7. ordinære generalforsamling i Thorsager Distriktsråd 27/11-2013
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Evard Bruun; Referent: Thøger Pauli; 3 stemmetællere blev valgt.
2. Bestyrelsens årsberetning
Endnu et år er gået. Og hvis vi ser tilbage på dette år, syntes jeg at vi godt må rose os selv lidt.
Ved sidste GF i 2012 blev Thøger Pauli genvalgt og kom Conni Sanderson ind i bestyrelsen, som ny. Og
Conni har lagt et stort arbejde i og omkring ”de unge i Thorsager” Derudover fik vi 2 nye suppleanter, og
bestyrelsen aftalte efterfølgende, at vi ville arbejde på, at suppleanterne skulle deltage mere aktivt i
Distriktsrådet. Bla. deltage i bestyrelsesmøderne, således de kunne følge med i, hvad der blev arbejdet
med, og på.
Desværre valgte begge vores suppleanter at trække sig, begrundet privat travlhed. Dette var naturligvis
ærgerligt, da bestyrelsen jo netop havde besluttet at inddrage suppleanterne mere i arbejdet, og der ville
blive en del mere arbejde i forbindelse med den kommende kommuneplan. Suppleanterne var samboende
/ ægtefæller. Og dette jo nok årsagen til, at begge suppleanter trak sig på samme tid. Bestyrelsen har
efterfølgende talt om, at det nok ikke er optimalt for bestyrelsesarbejdet, at 2 personer med tætte familie
relationer sidder i bestyrelsen og - eller som suppleanter på samme tid. Men det er naturligvis op til
forsamlingen at tage den endelige beslutning om hvem der skal i bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede at fortsætte uden suppleanter.
Vi havde i forlængelse af det store fællesmøde vi afholdt sidste år i september, sammen med og i Thorsager
forsamlingshus, hvor et af emnerne var ”De unge i Thorsager” nedsat vi en arbejdsgruppe, og som tidligere
nævnt, blev Connie ”tovholder” på gruppen ”De unge i Thorsager” Det har været svært at fastholde
interessen fra alle de unge, og forældre. Og bestyrelsen er af den holdning, at hvis de unge og forældrene
ikke bakker op omkring projektet. Så kan og vil Distriktsrådet ikke bruge ”alt for mange” kræfter, da der er
nok andre ting at arbejde på. Men det store arbejde, som der i starten blevet lagt i gruppen, både af de
unge og forældrene, har heldigvis medført at der nu bliver lavet en Skater”park” i Thorsager. Så noget
positiv er der kommet ud af arbejdet.
Set i lyset, at den ”manglende” tilslutning til de 6 fokusområder som Distriktsrådet har, og som bla. Er
affødt af et møde som Thorsager skole afholdt, for ALLE foreninger m.f. i Thorsager, for et ca. 3 år siden. Så
har vi besluttet, at ”nedlægge” de grupper, hvor der ikke er opbakning. Men skulle der være borgere i
Thorsager, som har ideer til nye grupper / fokusområder. Som man SELV vil være en arbejdende del af. Så
vil Distriktsrådet meget gerne samarbejde. Men vi hverken kan, eller vil, være dem der skal lave ”alt”
arbejdet i grupperne.
Hvad har vi så lavet i Distriktsrådet siden sidste GF?
Vi har siden sidste GF afholdt 4 bestyrelsesmøder. Derudover møder i vores respektive grupper, og møder i
forhold til kommuneplan, vej og trafik m.m. som jeg senere vil komme ind på.

I efteråret 2012 havde Syddjur kommunes vejafdeling besluttet, at Vestergade skulle lukkes. Dette
medførte en del underen, da Distriktsrådet ikke var bekendt med dette. Og det ville kunne betyde, en
lukning for vores blomster forretning.
Når der skulle være begravelse, og den afdøde skulle begraves på den ”nye” kirkegård. Ja så skulle ”sørge
optoget” gå fra kirken, og helt op af Thorsgade, op til Ryomvej. Og så ned af Ryomvej til rundkørslen og så
ind af Vestergade. Og vores ældre borgere, som køre i / på el-scoter. Og som ikke må køre på fortovet. Ja
de skal også ud på Ryomvej og køre.
Efter Distriktsrådet opfattelse. En beslutning der på ingen måde giver mening. Og som vil ”skære”
Thorsager over i 2 dele.
Derfor gik Distriktsrådet og Bylaug sammen, og indkaldte Vejafdelingen til møde. Der var en heftig debat.
Og når jeg ser tilbage, må jeg nok indrømme, at den pågældende medarbejder fra kommunen, nok blev
presset lige lidt i overkanten. (Stakkels mand, han skulle hjem og hente sine børn….) MEN…! Planen blev
lagt i skuffen igen. OG sørme om vi nu ikke kan høre, at kommunen NU påtænker at åbne Vestergade, i
begge retninger. 
Vi har også i Thorsager oplevet, oversvømmelse. Jeg kom selv ”forbi” den pågældende morgen. Det vil sige,
at det kunne jeg så ikke, men måtte en tur via Nørregade.
Jeg tror de fleste af borgerne i Thorsager har ”følt” med de stakkels familier der er berørt at dette. Og i
Distriktsrådet (især Klaus Mikkelsen) har der været en tæt dialog med kommunen om problemet. Og som
nu har ”udløst” et beløb på kr. 300.000,- til at forsøg på, at undgå lignende situationer. Men vi skal følge op
på dette. Da det nok på sigte ikke er en holdbar løsning.
Trinbrætsgruppen arbejder fortsat på at få et stop i Thorsager. Og der er noget der tyder på, at vi kommer /
er kommet lidt tættere på.
Trindbræt er noget som vi godt kan fornemme, deler Thorsager lidt. Det vil sige, at der er nogle ”hard core”
modstandere. Men det var bla. et af de pkt. som der på mødet i skolen, som jeg tidligere har omtalt. Blandt
alle der deltog, var fokus på og besluttet at det ville man gerne, at der blev arbejdet på. Og det møde blev
afholdt INDEN den nuværende bestyrelse indtrådte. (lige på nær Thøger, men han ikke deltog på mødet i
skolen) Så uanset holdninger til trindbræt, i og uden for bestyrelsen. Så er / var det et ønske, blandt
deltagerne på mødet, i skolen. At der blev arbejdet på at få et trindbræt i Thorsager. Dermed ikke sagt, at
man ikke skal lytte til skeptikerne. For det skal vi. Alt er ikke ”rosenrødt” omkring et trindbræt. Det kan
måske som nogle frygter, koste busforbindelser. Men jeg vil opfordre ALLE, både dem der er for og imod, til
at deltage i trindbræts gruppen og her få en saglig debat omkring et trindbræt i Thorsager. Frem for at
bruge div. medier.
Vi har i det forgangene år fået et endnu tættere samarbejde med Thorsager Bylaug.
Og igen vil jeg gerne ”rose” os selv.
Distriktsrådet og Bylaug har ved flere lejligheder sat sig sammen og skrevet til politikerne og kommunen.
Bla. I forbindelse med den nye kommuneplan.

Vi har jo i de sidste 2 år arbejdet hårdt på, at kommunen skulle påbegynde cykelstien mellem Thorsager og
Rønde. Og nu er den jo lidt på vej.
Vi har fastholdt, at der skulle være kommunale byggegrunde i Thorsager. Og det har vi nu fået tilsagn om,
fra både S og V. (Der var d. 14. november et ”lukket” ØK møde hvor byggegrunde blev behandlet. Så vi
venter med spænding). Desuden har vi ”arbejdet på”, at der også skulle kunne laves private byggegrunde,
og vi har bistået en privat person i dialogen med kommunen. Og her tegner det også til, at det lykkes.
Hvilket faktisk ikke syntes muligt, indtil Distriktsrådet skrev til kommunen i den konkrete sag.
Da kommunen fremsendte udkastet til den nye kommuneplan. Havde man lagt op til, at det ”kun” var
borgerne i Thorsager som ønskede, at vi skulle have et trindbræt i Thorsager. Her bad vi kommunen ændre
denne sætning, til hvad der stod i den ”gamle” kommune plan, at det både var et kommunalt ønske og et
ønske fra borgerne, at der blev etableret et trindbræt i Thorsager.
Det er af stor betydning, at vi fik ændret denne sætning til, at det også er et kommunalt ønske. Da der
bliver lagt stor vægt på, når man skal se på om Thorsager skal have et trindbræt, om kommunen bakker op
omkring et sådan projekt.
Der var jo også lagt op til, at Thorsager skulle være en landsby, og ikke en udviklings by, der skulle være
med i det Grønne bånd. Dette gjorde vi også kommunen opmærksom på, ved flere lejligheder. Både som
Distriktsråd, samt i samarbejde med Bylaug, som også ”selv” som Bylaug lå pres på kommunen, om dette
meget vigtige punkt.
Vi har fastholdt, at Thorsager skulle være en udviklingsby, i det Grønne bånd. Det er tilsyneladende også
lykkes.
Brugsens mulighed for at flytte til Ryomvej er også noget Distriktsrådet har arbejdet på. Både i forbindelse
med kommuneplanen, og ved general dialog med kommunen. Også her, i tæt samarbejde med Bylaug og
Brugsen. Vi fik i forbindelse med den nye kommuneplan, området mellem ”Hans Holst grunden” og den nye
kirkegård medtaget som et mulig område, hvor der kan etableres en ny Brugs samt andre erhverv, efter
ønske fra Brugsen. Nu arbejdes der så på at få adgangsforhold til området fra Ryomvej. Det har været en
LANG hård kamp, men vi håber det vil lykkes at få etableret en ny Brugs der, sammen med OK tanken. Da vi
ikke er i tvivl om, at det dermed også vil skabe interesse for nye virksomheder og forretninger at etablere
sig her, hvis der først er en Brugs og en tank. Dermed vil der blive skabt nye arbejdspladser i Thorsager.
Thorsager Distriktsråd afholdt i samarbejde med Thors venner (her må vi nok fremhæve Connie forarbejde)
og Thorsager Bylaug, Syddjurs kommunes første valgmøde i Byens Telt, i forbindelse med kommunalvalget
2013. Det var lykkes at få spids kandidaterne fra alle partierne til at komme. Udover at tv2 ØJ kom, blev
ALLE, både os der stod for arrangementet. Men især politikerne, meget positiv overrasket over det store
fremmøde blandt Thorsager borgere. Flere politikere har efterfølgende sagt, at set i forhold til indbyggere i
Thorsager. Så var det et MEGET stort fremmøde. Som man politiks har lagt mærke til.
Og som tidligere sagt i denne beretning. Så blev der bla. på dette valgmøde lovet, at Thorsager skulle i det
Grønne bånd.

Efterfølgende opstod der lidt tvivl, om det at Thorsager skulle i det Grønne bånd, nu også galt fra ”nu” Så vi
valgte at lave en lille ”Happening” Det Grønne bånd. Nogle politikkere, skrev inden denne happening, at de
naturligvis stod ved deres ord, at det var NU at Thorsager skulle med i det Grønne bånd. Andre politikkere
mødte op til vores happening, som var fredag d. 4. oktober, kl. 15.00
Jeg skal indrømme, at det var med nogen nervøsitet, at jeg mødte frem til rundkørslen den eftermiddag.
For tænk hvor en ”fiasko” hvis der ikke mødte en eneste borger frem. Hvad mon pressen (som så desværre
ikke kom) og politikerne så kunne tænke om Thorsager.
Men min tvivl kom til skamme. Jeg havde ikke turde drømme, at så mange ville og kunne komme en fredag
eftermiddag. Stor tak til alle Jer der deltog.
Og jeg ved med 100% sikkerhed, at dette store fremmøde, ca. 350 personer, også påvirkede de politikere
som deltog. Jeg ved det, da flere af politikerne efterfølgende både ringede og skrev til mig. Og dette har
bla. medførte yderlig politisk interesse for Thorsager. Og her i blandt, at der skal lave kommunale grunde i
Thorsager, og at dette kom med på Øk møde, som tidligere sagt.
Jeg er heller ikke i tvivl om den STORE betydning det har haft for Thorsager og Thorsager Distriktsrådet, at
vi har haft Klaus Mikkelsen i bestyrelsen. Med sin store erfaring, fra sin tid i byrådet, har Klaus bidraget
rigtigt meget med, og i dialogen med politikerne. Og der er ingen tvivl om, at måske syntes nogle politikere
at det er ”træls” at Klaus har den politiske viden han har, men Klaus nyder også stor respekt blandt vores
politikere. Og det har gjort, at vi har fået den politiske opmærksomhed som vi har fået i forbindelse med
den nye kommuneplan og dermed fået de ændringer i kommuneplanen igennem, som vi faktisk har bedt
om.
Vi har også deltaget i et møde, arrangeret af kommunen, hvor foreninger i Thorsager kunne mødes, og tale
om samarbejde. Foranledet af dette møde, påtænker Distriktsrådet, at indkalde alle foreninger i Thorsager
til et årligt fællesmøde. Hvor vi kan hilse på hinanden, og tale om hvordan vi får gjort noget for alle
borgerne i Thorsager. Osv. Så alt i alt. Thorsager Distriktsråd HAR gjort en stor forskel i det forgangene år.
Thorsager Rundt:
Oplaget er vokset, fra 700 til 1.050 stk. og vi modtager stor ros for bladet, rundt i Byen. Igen i år må vi jo
primært tillægge Thøger STOR kreditten for bladet. Det er et stort stykke arbejde Thøger ligger i den avis.
Flot arbejde.
Men uden vores frivillige omdelere ville bladet jo ikke blive omdelt. Så også stor tak til Jer.
Vi vil opfordre ALLE til at sende input, læserbreve osv. til Thøger, således vi også fremover kan skrive om
relevante og spændende ting i avisen, som gør den værd at læse.
Og så skal vi også huske at sige en stor tak til Revisor Tommy Larsen, som sponsorer avisen. Det vil sige, at
Tommy printer alle 4.200 sider som en udgave af avisen består af. Uden at vi får en regning. Det må siges
at være et rigtigt flot sponsorat. Tak for det.

Thorsager portalen.dk som Distriktsrådet og Bylauget i fællesskab afholder udgifterne til. Har en kalender
som jeg vil opfordre alle til at holde øje med. OG har man et arrangement som er åben for alle. Så kan man
også få det lagt ind på kalenderen.
Da det er i hele byens interesse, at vi har en flot Flag Alle, og at ”hele” byen skal gælde af den. Vi har i
bestyrelsen besluttet, at vi vil give kr. 8.000,- til udvidelse af Flag Allén. Som Bylauget ellers afholder alle
udgifterne til. Og app. Penge / Økonomi, vil regnskabet efter min beretning blive gennemgået.
Som man har hørt i beretningen, har vi haft nok at se til i det forgangende år. Og håber derfor, at vi om lidt.
Når vi skal have valgt en bestyrelse, at der er arrangeret personer som vil melde sig. For er vi ikke ”fremme i
skoene” i forhold til kommune og politikerne. Så risikere vi, at Thorsager bliver glemt. Det er trods alt
nemmere at kæmpe for skolen, brugsen osv. nu hvor vi har dem, end når de er truet af lukning.
Som flere gange nævnt i beretningen, har vi fået et endnu tættere samarbejde med Thorsager Bylaug. Og
jeg anser det som meget vigtigt for Thorsager, at Bylaug og Distriktsråd arbejder tæt sammen. Vi har
naturligvis hver vores ”fokus” områder, men i bestræbelserne på at ”sikre” Thorsagers fremtid. Så er et
samarbejde meget vigtigt. Derfor vil jeg gerne sige en stor tak til Thorsager Bylaug for deres samarbejde.
Og her til slut, vil jeg naturligvis også gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Tak til de frivillige, der hjælper med at omdele ”Thorsager Rundt”
Og tak for Jeres lydhør, og jeg vil hermed give ordet til forsamlingen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Der var en del kommentarer til beretningen i form af ros til distriktsrådet. Også ros til Thorsager Rundt, som
man mente var meget værdifuld for byen. Anne Grete tilbød endda at hjælpe med omdelingen, hvis der var
brug for det.
Ønske om at delagtiggøre borgerne noget mere og afholde åbne dialogmøder om Thorsager. Disse møder
kunne passende lægges om lørdagen, så der var mulighed for at etablere børnepasning så alle kunne
komme med.
Der er planer om at offentliggøre ønsker til aktivitetsgrupper/interessegrupper i Thorsager Rundt, så
interesserede kan melde sig til her. Distriktsrådet vil i fornødent omfang deltage i gruppernes arbejde og
være behjælpelig med kontakt til pressen, politikere og evt. økonomisk hjælp.
Forslag om at benytte facebook i større omfang, så man også fik fat i nogle unge. Op til interessegrupperne
hvordan kommunikationen skal foretages.
Thorsager Skole foreslår at lægge en liste over 30 organisationer i Thorsager ud på Thorsagerportalen.
Forslag om at næste GF også indeholder et aktuelt emne, så det ikke kun bliver en kedelig dagsorden. Nogle
tilhørere tilkendegav, at de ikke så meget var mødt op for at høre foredraget med Anders Glob, som følger
efter distriktsrådet, men for at støtte distriktsrådet og for at hjælpe til i Thorsager.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

Der er ikke udarbejdet budget for 2014. Ideer er velkomne
Forslag om afholdelse af juletræsfest og fastelavnsfest. Kan lægges ud i arbejdsudvalg.

4. Valg til bestyrelsen for Thorsager Distriktsråd
Michael Bak – 20 stemmer
Klaus Bertram-Mikkelsen – 20 stemmer
Irene Skovhus Christensen – 15 stemmer
Tommy Larsen – 5 stemmer (genvalg i 2014)
Suppleanter:
Susanne Quist og Jens Hvitved Knudsen

5. Valg af revisor
Birger Holmgaard blev genvalgt som revisor

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag inden 13. november, som er tidsfristen for indsendelse af forslag.

7. Eventuelt
Forslag om nye interessegrupper, som offentliggøres i Thorsager Rundt.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Etablering af vandreruter/løbestier
Hjertecafeen genåbnes
Afholdelse af sodavandsdiskotek / ”fredagsklubben”
Oprettelse af et Thorsager Naturlaug
Computerhjælp / IT-hjælp for alle
Liv i bymidten omkring Brugsens lokaler og P-plads
Kunstudsmykning i Thorsager
Thorsager Trinbrætgruppe
Skatergruppe
Ung i Thorsager

