Fællesmøde mellem Thorsager Distriktsråd og Bylauget, den 24. okt. 2016.
Deltagere Distriktsråd: Klaus, Thorvald, Tommy og Michael.
Deltagere Bylaug: Karsten, Jørgen, Søren, Hans Jørgen og Keld.
Fraværende: Jakob fra Distriktsråd.
Referent: Thorvald.

Ad punkt o: Klaus orienterede om baggrund for 2 distriktsrådsmedlemmers udtrædelse, samt om
fremtiden for bladet Thorsager Rundt.
Ad punkt 1: Oprensning af dam ved forsamlingshuset, hvor målet er ønsket om bedre
gennemstrømning gennem dammen, samt at området kommer til at se bedre ud.
Klaus og Jørgen har haft kontakt til Syddjurs Kommune, med henblik på et møde vedr. såvel
bækken samt dammen. Bækken betragtes af kommunen som et § 3 område, der skal
vedligeholdes af de enkelte bredejere.
Dammen er pt. tilsandet, og Syddjurs Kommune har givet tilsagn om at foretage en oprensning i
efteråret 2016. Kommunen har givet udtryk for at der efter denne oprensning ikke blive en næste
gang, idet dammen er ”byjord”, som vil overgå til lokal vedligeholdelse.
Hvad der er byjord og hvordan en evt. udgiftsfordeling foretages afventes der politisk udspil på.
Springvandet i stenen er ude af drift. Der har været drøftet et ændret rør system bestående af
kobberrør, der skulle føres op på bagsiden af stenen.
Ad punkt 2: Mindestenen er blevet renoveret, og der er tidligere blevet søgt om økonomisk tilskud
hertil ved Syddjurs Kommune, hvorfra der er blevet givet afslag.
Udgift til renovering er herefter betalt af Distriktsråd og Bylaug.
Der er pt søgt tilskud ved kommunens kulturpulje.
Ad punkt 3: Drøftelse med Syddjurs Kommune om placering af chikane ved Thorsager Skole.
Rundkørsel ved Ryomvej, her ønsker kommunen af vedligeholdelses- og trafiksikkerheds mæssige
grunde at fjerne bøgepuren i rundkørslen.
Distriktsrådets ønske om bevaring af bøgepur, vil kommunen forsøge efterkomme med en kraftigere
tilbageskæring.
Ønske om etablering af 2 i 1 vej fra Kløvervangen og ud mod Ulvedalsvej, samt på Nørregade.
P-Skilt ved forsamlingshuset med henvisning til p-pladsen ved Brugsen.

Ad punkt 4: Der er pt. kun enkelte ledige byggegrunde ved Dalgårdsvej til salg. Et større areal bag
fuglekvarteret med indkørsel fra Stationsvej, bliver evt. solgt til en andelsboliggruppe fra Aarhus.
Et ubebygget areal på Stationsvej der tidligere har været udlagt til andelsboliger ønskes ændret til
almindelige parcelhusgrunde. Det undersøges hvem der pt. ejer dette areal.
Statusændring til helårsbeboelse af nogle sommerhusgrunde i nærheden af standsningsstedet.
Dette har tidligere været bragt i forslag, men blev ikke til noget alligevel.
Syddjurs Kommune opfordres til at købe jord til udlægning som byggegrunde.

Ad 5: Klaus deltager i kommunal støttegruppeprojekt med henblik på at ”Brande” Thorsager over
for børnefamilier i spec. Aarhusområdet.
Ad 6: Referater fra Distriktsrådsmøder lægges fremover på portalens hjemmeside.
Referat fra distriktsrådsmøder sendes via sekretær i Bylaug.
Ad 7: Syddjurs Kommune arbejder på anlægsprojekt vedr. Stationsvej samt busvendeplads m.v. ved
standsnings sted.
Trinbrætgruppens arbejde anses for at være nået i mål.
Ad 8: Keld orienterer om opsætning af Pylon (levende reklame) ved kommende ny brugs. Der er
mulighed for at opstille flere Pyloner på forskellige steder.
Det skal afklares om der ønskes 1 fælles Pylon, eller om eks. Distriksrådet og Bylaug i forening
selv etablerer en sådan.
Ad punkt 9: Fælles forårsmøde 2017.

Distriktsråd og Bylaug.

