Referat af fællesmøde Bylaug og Distriktsråd d. 18. april kl. 16.30 i
Dagli’Brugsen.

Til stede:
Bylaug: Jørgen, Keld, Hans Jørgen, Karsten, Asbjørn
Distriktsråd: Michael, Steen, Tommy, Jakob, Hanne, Klaus, Troels

1 : Godkendelse af referat fra 19/9-17
Godkendt uden anmærkninger
2 : Tilkørselsforhold til Brugsen, Industrivej/Ryomvej
På møde med kommunen 2. maj med 2 embedsmænd, kommer tilkørselsforhold til og
fra Ryomvej på dagsordenen.
Skiltning med advarselstrekant opsættes på Industrivej ved Nørregade; er accepteret.
3 : Hjertestarter/løber i Thorsager
Den der var ved den gamle Brugs er flyttet til den nye. Varmekassen skal skiftes;
distriktsråd sørger for det – evt. sammen med udskiftning af batterier; Tommy
undersøger sagen. Skal registreres på hjertestarter.dk; ordens af Michael.
Fondsmidler kan søges. Målet er en i hallen (eksistere allerede), forsamlingshuset,
stationen, Brugsen (eksisterer allerede).
Finansiering skal planlægges; evt. sponsorater – erhverv og private. Afventer
letbanens åbning.
Kommunen skal kontaktes vedr. stik til hjertestarter ved stationen (Keld).
Evt. lave aftenkursus for borgere i brug af hjertestarter (Leo Hjort-Hansen).
Michael kontakter Leo; også vedr. tjek af hjertestarteren.
4 : Dialog med Syddjurs Kommune, Dammen, Stationsvej, (brev, møde m. v.)
Der har været møde, efter kommentarer på et brev fra kommunen som ikke gav svar
På det vi spurgte om. Gav distriktsrådet medhold i at der er ting der skal samles op
på. 2. maj møde med kommunen om de trafikale ting vi har anført i henvendelser og
breve. Dammen handler kommunen på inden aprils udgang.
Nye stier ved adgangen til Brugsen kommer på mødet 2, maj.
Portaler/byporte er fjernet af kommunen og de 2 træer er fjernet; kommunen har
noteret vores utilfredshed med det.
Stationsvej (og hele vejen til Pindstrup) er et problem med tung trafik; ca. 55 stk. hver
dag. Vejen er ikke lavet til det. Cykelsti er på vej. Stationsvej er dog ikke lagt i
budgettet!!!!! Pindstrup Distriktsråd har henvendt sig til os med lignende problem.
5 : Trafik (div. Ryomvej, Kløvervangen, Lille Randers, mv.)
I forhold til fremsendte ønsker, er det ikke mange der er blevet tilgodeset.
Kløvervang; krydsningshelle med forhøjning ved Hvedevangen.
Ryomvej; chikane mod Ryom – bliver ikke iværksat men der sættes en vis-din-fart

viser op. Thorsager er 4. etape vedr. den store vejforandring vedr. Djurs
Sommerlands omfartsvej. ”Margrethelund svinget” er 1. etape.
Lille Randers; sikring af at stierne bliver ført hen til Brugsen og at der ikke kan ske
parkering, er på vej. Der sættes fod-hegn op (Brugsen) så kørsel forhindres fra stien
og op til Frederiks Alle. Sti belægning har hele tiden været planlagt til grus som
skolestien; dog er den pt. grovere. Svær at cykle på og for gangbesværede t gå på.
Thorsgade; snak om en 2-1 vej. Distriktsrådet vil gerne have Nørregade med.; evt.
med rulle-bump. Er fremsendt til kommunen.
Skiltning til Multi-rummet fra Kløvervangen. Jakob snakker med pedellen.
6 : Grøn arbejdsdag (oprydning m. v.)
Afvikles først når kommunen har været og rense dammen op; se punkt 4.
Evt. rønnetræer ved forsamlingshuset parkeringsplads i stedet for de fjernede
kastanjer.
Jørgen holder kontakt til dam-mesteren.
7 : Flagalle ( evt. forlængelse på Stationsvej frem til den nye station)
Ca. 4 stk. Afventer cykelstien.
8 : Sct. Hans
Bylauget står for arrangementet sammen med spejderne. Evaluerer på sidste års
koncept.
9 : Eventuelt
Fællesmøde igen i lighed med sidste år (Bylaug, forsamlingshus, distriktsråd). Møde
afholdes 7. juni kl. 19 i forsamlingshuset; Hanne tjekker om det er ledigt.
Forsamlingshus stiller lokaler til rådighed og kaffe; Hanne vender det med bestyrelsen.
Distriktsrådet sender mødeindkaldelse ud.
Stations indvielse; distriktsråd bliver inviteret med i planlægning oplyser kommunen.
Evt. snakke om det på fællesmødet 7/6 s om hvad de enkelte foreninger kan bidrage
med, så der bliver en fest ud af det.
Nye byggegrunde på Stationsvej; distriktsrådet har fremsendt en vision for de ønsker
vi har. Den kommer til debat på et møde i efteråret.
Åbningsfest for nye game-park den 19/5 (pinselørdag). 180 fliser (50x50) til
rådighed. Har lovning på de der ligger ved den gamle brugs. Har brug for 432 stk. i alt.
Fliserne skal lægges inden multibanen lægges.
Børnegavekortet; pt. udbetalt 9 portioner ud af 10 i 2018. Når den 10. er udbetalt
lukket ordningen; der informeres på ”Os der bor i Thorsager” og distriktsrådets egen
facebook profil; evt. også thorsagerportalen.dk. På fællesmødet 7/6 diskuteres en ny
ordning.
Den gamle Brugs; fjernes inden længe. Forhandler med kommunen om hvordan
pladsen skal efterlades.
Referent Hanne

