Bestyrelsesmøde tirsdag den 6/11 2018
Til stede: Jakob, Michael, Steen, Hanne, Klaus,
Afbud: Thorvald, Troels, Tommy

DAGSORDEN:

1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger
2: Fællesmøde i Kolind 20. sep., kommunebudget og seneste møde d. 12. okt. med Syddjurs
Kommune. Det videre forløb.
• Kolind mødet fint med orientering om budget 2019.
• Snak med Sandel om trafikplan generelt og 2:1 veje i Thorsager; politiet giver ikke tilladelse
til dette oplyser han. Dog en aftale om vi får ”noget lignende” inden årets udgang.
Nørregade bliver lavet til noget der ligner en 2:1 vej fra Thorsgade og frem til Sandballevej.
• Vedr. Stationsvej; projektering påbegyndes i 2019 og de 5 millioner til hele vejen vejens
renovering/udvidelse ligger i 2020.
• Vestergade-Thorsgade T-krydset; kommunen vurderer at hæve hele T-krydset eller lave
rød markering af hele T-krydset.
• Fra Lille Randers til Kløvervangen (altså Thorsgade); kommunen overvejer hvilken løsning
der vil være den bedste for at trafiksikre strækningen.
• Havrevænget-Kløvervangen T-krydset; øer med spærreflader der tvinger farten ned.
• Brugs-stien fra Lille Randers til Industrivej fortovet; bliver muligvis asfalteret så den kan
sneryddes. Der kommer lys på den og æbletræer plantes.
• Den sti fra Brugsstien og rundt langs kirkegården og ud til Ryomvej, er Brugsens ansvar og
der tænkes at komme finere grus belægning på.
Vedr. foranstående får vi en beskrivelse og en tidsplan fra kommunen. Forventes at komme inden
generalforsamlingen 27/11.
3: Henvendelse om tilskud til udstilling (Glob), sommerfest, erhvervskontakt.
• Tilskud til maleriudstilling; vil udstille over et tidsrum i forsamlingshuset og spørger om
økonomisk tilskud til ophæng m.m. Henvendelsen er videresendt til forsamlingshuset som
tager stilling og vender tilbage til distriktsrådet.
• Sommerfest; en gruppe borgere vil lave en sommerfest dag og søger om distriktsrådets
opbakning og økonomisk støtte. Distriktsrådet er positive overfor initiativet og beder om et
foreløbigt budget i forhold til ansøgningen om tilskud til projektet.

•

Erhvervskontakt; Industrivej 8-10. Ejeren henvendt sig vedr. området og hvad det må
bruges til. Anbefalet at henvende sig til kommunen.

4: Letbanemødet i Hornslet d. 25. okt. og vedtagelse af følgegruppe for indvielse i marts 2019.
• Info om det videre forløb og tidshorisonter. Starter med halv times drift til Ryomgård;
senere kobles Grenaa på. Vi får cykelparkering (ikke overdækket fra start), toilet og
vindskærm (overdækket); skulle stå færdigt medio januar 2019.
• Indvielse; gøres på en samlet dag med plan for festligheder for alle stationer. Hanne er
kontaktperson herfra til en arbejdsgruppe; kommunen kontakter os vedr. et møde. Åbning
forventes sidst i marts.
5: Generalforsamling, indkaldelse/annonce, beretning, m. v. Multilokalet reserveret d. 27. nov
• Afvikles 27/11 kl. 19.30. Vi mødes kl. 19. Jørgen Johnsen kontaktes om han vil tage
ordstyrer posten. Annonce er i Adresseavisen i uge 45.
• Når vi har svar fra kommunen vedr. tidsplan for trafik og station lægger vi det på ”os der
bor i Thorsager” Facebook gruppen; titel: ”Status på kommunens trafikplan for Thorsager”
efter længere tids korrespondance med distriktsrådet.
• Forplejning; Jakob laver og medbringer kaffe. Michael sørger for øl, vand og kage fra
Brugsen.
• På valg er Tommy og Michael som begge er villige til genvalg. Thorvald ønsker ikke at
fortsætte som suppleant.
6: Ungdomskonference Syddjurs Kommune, deltagelse!
Hanne deltager. Tilmelding kan ske frem til 8/11.
7: Status/nyt fra grupper.
• Vandrergruppen kører godt; senest var en tur søndag den 4/11.
• Multibanegruppen; multibanen bliver brugt men målene ser ud til ikke at være holdbare
nok da ”de var blæst omkuld”. Gruppen er opmærksom på det. Jakob snakker med Tom og
Nikolaj fra skolen og gruppen.
8: Økonomi
Regnskab fremlagt fra Tommy til gennemgang.
9: Fællesmøde med Thorsager Bylaug.
Klaus kontakter Bylauget for et evt. efterårsmøde.
10: Bordet rundt, (frivilligdag, ny webmaste, hjertestarter, brochure, brugsgrunden)
• Frivilligdag; Jakob deltog. Det var mest ildsjælene der kom. 38 frivillighedsstande deltog.
• Ny webmaster på Thorsager portalen; Tobias Moos. Kontakt dertil er fortsat Hanne
Conradsen.

•

•
•

Hjertestarter ved den nye brugs. Batterier er skiftet. De foreslår et nyt skab med varme; fås
fra 4700kr men anbefaler et med 7200kr. Arbejder på at der komme hjertestarter på
forsamlingshuset og stationen ud over den ved hallen og brugsen. Der spørges rundt hvem
der vil være med i finansiering. En ny koster ca. 14.000 kr. Skab til starteren ved brugsen
bestilles nu; 4200 modellen. Opsættes hurtigst muligt.
Brochure til tilflyttere; Hanne og Troels er på sagen.
Brugs-grunden på Thorsgade; kan ikke komme videre før påbuddet om oprensning er
opfyldt; afventer rapporten om hvor forurenet grunden er.

11: Eventuelt.
• Thorsager portalen; ”referater” skal ændres til ”Nyt fra distriktsrådet”. Under der punkt
står seneste referat fra bestyrelsesmøder. Et andet punkt rummer ”tidligere referater”.
• Stien til skolen langs den runde parkeringsplads ved kirken; der mangler en bænk mellem
stien og parkeringspladsens indkørsel. Kunne den der står ved den gamle brugs flyttes
dertil når brugsgrunden ryddes? Tænker bænken er kommunal. Jakob har kontaktet Jørgen
Glerup derom.
• Juletræstænding; der kommer juletræ med lys op både ved mindestenen og den nye brugs
i år. Selve arrangementet med tænding og glögg og æbleskiver er flyttet til den nye brugs.
Afvikles lørdag den 1/12 kl. 16.

Referent Hanne Laursen

