
Årsberetning 2019 – Ådalens Distriktsråd

Ådalens Distriktsråd dækker Ådalsskolens  skoledistrikt. Området er specielt på den måde, at det 
består af mange små landsbyer. Vi holdt stiftende generalforsamling d.20/8- 08. Af vedtægterne 
fremgår det, hvad formålet med vores virke er :

- At samordne borgernes indflydelse på den byplanmæssige, sociale og miljømæssige udvikling i 
Ådalens lokalområde og varetage borgernes fællesinteresser over for de kommunale myndigheder 
og andre offentlige instanser. Vi er et officielt høringsorgan, som får tilsendt bl.a lokalplaner m.v., 
der har interesse for området.

- At koordinere og skabe oversigt over lokalområdets aktivitetsmuligheder og faciliteter

- At støtte og informere om aktiviteter og initiativer, der kan samle områdets beboere i positive 
fællesskaber.

- At styrke og støtte den demokratiske debat om forhold, der har betydning for lokalområdets 
borgeres trivsel og aktive liv.

Distriktsrådet har haft et meget travlt, men også et meget meningsfuldt år. Vi har afholdt ikke 
færre end 34 møder, hvor af de fleste har været styregruppemøder. Vi har også deltaget i 
borgermøde i Kolind, haft møde med biblioteket vedr. placering af bogbus og været på besøg i alle 
landsbyer for at blive klogere på, hvad der rør sig i de enkelte landsbyer og hvad vi evt. kan være 
behjælpelige med og hvilke ønsker, de har.

Da vi havde det store borgermøde med stor opbakning i efteråret 2018 blev der som beskrevet i 
–årsberetningen 2018 nedsat en del arbejdsgrupper og Kommunikationsgruppe til vedligeholdelse 
af hjemmeside og etablering af FB-side var en af dem. Hjemmesiden er nu oppe at køre. Den er 
meget informativ og med en flot bosætningsfilm.

Af andre arbejdsgrupper kan nævnes : stigruppe, Blådalen Bluesfestival, bofællesskaber, 
bosætning , unge 16-25.

Ikke alle arbejdsgrupper er p.t aktive, men de er ikke glemt, men gemt.

Den arbejdsgruppe, der har været aktiv og som vi som en del af styregruppen har arbejdet mest 
med i det forgangne år er ungegruppen. Der er holdt mange møder og man nåede ret hurtigt frem 
til, at det skulle være et værested for alle generationer. Den fik arbejdstitlen : Fra vugge til krukke.

Vi har afholdt et borgermøde med fællesspisning i Ådalshallen for at få så mange input som 
muligt, så må vi se, hvor mange, der kan realiseres.



Vi har haft møder med følgende personer fra Syddjurs Kommunes organisation 

 
Dagplejeleder Anni Mette Christensen 

Områdeleder for ungdomsskolen Thomas Esbøl

Projektansvarlig i demensteam Bianca Nielsen

Driftsleder for Ådalsskolen og Børnehuset Ådalen Morten Rahbek Mortensen

Udover interessetilkendegivelser fra institutioner/ afdelinger i Syddjurs Kommune har vi også 
interessetilkendegivelser fra

IF Ådalen

Ådalshallen

Skørring Forsamlingshus

Vi følte os nu klar til at gå til handling med udarbejdelse af en projektskitse til mødestedet fra 
Vugge til  Krukke.

Vi søgte og fik midler fra Real Dania, Loa og Syddjurs Kommune til forprojektering af mødestedet. 
Tak for det.

Det krævede så selvfølgelig en arkitekt. Vi havde samtaler og møder med 2 arkitektfirmaer og  
Distriktsrådet var enige om at vælge arkitekt Esben Frost og konsulent Dorthe Lyk.

D.2/3 2020  var der walk and talk med Borgmester Ole Bollesen i Skørring: Vi havde en god og 
konstruktiv snak og bl.a følgende punkter til drøftelse

Ønske om cykelsti Søby Skørring

Trafikdæmpning i Søby

Dårlige oversigtsforhold ved den gamle sparekasse i Søby

Vugge til Krukke – involvering af medarbejdere

Medfinansiering – fremtidig drift?

Stille grund til rådighed (kommunens jord)



Byggegrunde i Skørring

Manglende vedligehold af beplantning langs med cykelsti

Syddjurs Kommune

Jeg vil gerne endnu en gang takke for et godt samarbejde og dialog med kommunens 
medarbejdere.

Endnu engang en særlig tak til Alette Skov Hansen for hendes store arbejdsindsats og hendes 
deltagelse i styregruppemøderne.

Sidst, men ikke mindst tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og en fortrinlig 
arbejdsindsats.

- 


