Referat af bestyrelsesmøde i Thorsager Distriktsråd onsdag den 30. januar 2018
Til stede: Klaus, Michael, Thorvald, Jakob, Tommy, Steen, Troels, Hanne
1. Godkendelse af referat fra 30/11 2017
Godkendt uden bemærkninger
2. Opsamling efter genrealforsamling og vedtægtsændringer
2 §ér ændres ifølge generalforsamlings referatet; Hanne sørger for det sker. Michael kigger efter
filen med vedtægtsændringerne. Evt. kopiere fra Thorsager Portalen og tilføje og sende videre til
Hans Jørgen Johnsen. Ligeledes rettes bestyrelsesmedlemmernes info.
3. Økonomi; nyt fra kassereren, børnepræmier m.v.
Der er indkøbt en PC og oprettet en mail; thorsdistrikt@gmail.com.
Status er pt. 20.000 kr. på kontoen. Der mangler tilskuddet fra kommunen og et forventet bidrag til
Multibane projektet på 10.000 kr.
Børnepræmier i samarbejde med DagliBrugsen; der er i 2017 udbetalt til 9 børnefamilier. Der er
afsat et max på 10.000 kr. pr. år. Efter 2018 tages ordningen op til revision. Ordningen har kørt i 3
år.
4. Grupperne – Vandregruppen – Multibanegruppen
Vandregruppen – Har netop holdt møde; nye personer på vej ind i gruppen. Planlægger fælles
gåture i lokalområdet og at få flere vandreruter lagt ud over den grønne og sorte der allerede er
kortlagt. Gruppen har eksisteret i 4 år. Vil gerne have et underpunkt om gruppen på Thorsager
Portalen. Troels er distriktsrådets kontakt til vandregruppen. Den lange rute er velegnet til
mountainbikes men er ikke så barnevognsvenlig.
Multibanegruppen/GamePark –Der er afsat pæle på området og arbejdet begynder i uge 6. Der er
indsamlet fliser til området ligesom dem ved den gamle Brugs er lovet til projektet. Projekt til
indsamling af penge til GameParken er muligvis opsætning af en container til gammelt jern.
Kontaktperson til gruppen er Jakob.
5. Trafik og lokale forhold – contra Syddjurs kommune
Trafikplanen distriktsrådet fremlagde til Stationsvejs optimering, er der desværre ikke afsat midler
til ved kommunen i budget 2018. Vi skriver til kommunen om hvorfor det ikke er på budgettet og
hvorfor vi ikke har fået svar på flere henvendelser; Klaus forfatter et udkast. Stationen forventes
åbnet sidst på året.
Den nye DagliBrugs; bedre belysning på Ryomvej og fortov helt op til Brugsen afventer formentlig
til etape 4 i projektet med omfartsvejen til Djurs Sommerland.
Kløvervangen og Hvedevangs t-krydset; hævet flade der virker trafikdæmpende er der afsat
kommunale midler til i 2018 budgettet.
Ryomvej; kommunen opsætter en fartmåler på nordfra kommende trafik.
Problem med store lastvogne i rundkørslen til Pindstrup; der er optalt at der kommer ca. 50-60
igennem om dagen på Stationsvej. Vejen til Pindstrup er ”knækket” og dybe fure i siden af vejen.

Problem i forhold til de bløde trafikanter der med tiden skal til stationen samt det er skolevej for
området. Vi arbejder for der laves ”tvangsruter” for tung trafik.
Grundejerforeningen ”Enghaven” har henvendt sig til kommunen vedr. den nye sti fra området og
til DagliBrugsen; stien er ikke færdiglavet selv om lokalplanen viser den skal være anlagt med stabil
grus. Der er også en strækning af stien der er uden belysning. Distriktsrådet bakker om og afventer
om vi også skal kommentere sagen overfor kommunen.
6. Orientering og status vedr. den gamle Brugs grund
Kombinationen, der nu er sikkerhed for, vedr. grunden er på vej; grønt område og lille p-plads. Vi,
og borgerne, kommer med i før-offentligheds-fasen og i debatten når der udvikles en lokalplan for
området. Der vil nok gå et år før det sker. Det forventes at kommunen køber grunden af Brugsen.
Grunden skal være ryddet hvis handlen kommer i hus. Fredningsmyndighederne har krav til evt.
bebyggelse i forhold til rundkirken. Der foreligger en skel-regulering i forhold til nr. 24 der stadig
ejes af Brugsen. Evt. kunne et fælleshus i forbindelse med det grønne område indtænkes i
projektet.
7. Fællesmøde for kommunens distriktsråd 1/3 2018
Klaus rundsender når der kommer mere til dagsordenen.
8. Fællesmøde med Thorsager Bylaug
Mødet afvikles i Brugsens lokaler. Vi foreslår 11. april kl. 16.30; Klaus kontakter Bylauget.
Emner til dagorden:
- Hjertestarteren (som er distriktsrådets) ved den gamle brugs skal flyttes til den ny brugs. Der
tænkes behov for en ved f.eks. forsamlingshuset og rideskolen/stationen. Evt. etablere den i et
fælles økonomisk fællesskab.
- Fælles arbejdsdag ved dammen/Lille Arnold (Byens Hus).
9. Orientering/spørgsmål bordet rundt
 Lille Arnold; Byens Hus – hvilke retningslinjer er der for brug af huset? Spejderne er pt.
de eneste der bruger det. Hanne kontakter Marianne Rygaard for evt.
betingelser/retningslinjer.
 Lokalavisen i uge 1; en artikel om med lokale distriktsråd der udtaler sig om letbanen,
men vi var ikke hørt – ingen ved hvorfor.
 Rygter om rotter ved dammen; det er kommunen der står for rottebekæmpelse.
Anmeldelse sker via kommunens hjemmeside.
 Adresseliste på bestyrelsesmedlemmer kommer ud med referatet fra dette møde.
 Nogen i byen savner en sommerfest; forsalg om at lave et opstartsmøde og se om
nogen har lyst at tage et ansvar og løfte opgaven.
 Dele-bil; interessen har ikke vist sig at være stor nok til en opstart.

Referent Hanne Laursen

