ÅRSBERETNING FOR 1999
v. Generalforsamlingen d. 04.02.2000.
Indledning.
Et år er gået. Det er blevet generalforsamlingstid, kyndelmisse og som sædvanligt
lidt for sent i forhold til vores vedtægter. Det har ikke været et år med de store
sager, men et år præget af de mere traditionelle arrangementer.
Dog havde vi den glæde at få vores gamle formand udnævnt til årets
initiativprismodtager på årtusindets sidste dag.
Molbostøtten.
På sidste års generalforsamling blev det påpeget at Molbostøtten var i en dårlig
forfatning og at Ebeltoft kommune burde overtage vedligeholdelsen.
Borgerforeningen har siden arbejdet på at skaffe midler til en restaureringen. En
lokal malermester har på frivillig basis istandgjort støtten, men den trænger stadig
til en egentlig restaurering.
Molbostøtten var et af de første projekter den nystartede forening for over 50 år
siden satte i værk og det er bestyrelsens opfattelse, at det fortsat er foreningens
opgave at forestå vedligeholdelsen. Derimod er der præcedens for, at kommunen
vedligeholder de små rosenbede rundt om støtten, og det mener vi bør fortsætte.
- og så er Borgerforeningen gået på Internettet.
En aktiv familie i Vrinners har sat sig for at introducere informationsteknologien
på Mols. De har reserveret et flot domæne, som hedder www.mols.dk og har
tilbudt Borgerforeningen at få egen hjemmeside ganske gratis. Den er nu oprettet
med en side med introduktion til Foreningen og vi vil give mulighed for at få
adgang til de vigtigste af de officielle skrivelser, foreningen har forfattet de
seneste år og dem der vil komme fremover.
Dertil arbejder vi på at kunne offentliggøre arrangementsplaner for året samt helt
aktuelle meddelelser.
Bestyrelsen håber, at det kan blive starten på en større åbenhed om og deltagelse i
foreningens arbejde.
Som eksempel kan nævnes, at denne beretning fra i aften kan læses på vores
hjemmeside.
Foreningen har også fået sin egen E-mail-adresse, som er lige til at gå til:
Borgerforeningen@mols.dk
Grundlovsmødet i Knebel.
For femte gang skulle der holdes grundlovsmøde under blodbøgen i Præstens
Have i Knebel. Således skulle det ikke være i år, idet regnen tvang arrangementet
indenfor i menighedshuset.
Der blev fuldt hus, ja måske måtte nogle opgive at deltage p.g.a. pladsmangel, ca.
100 stole var fremskaffet.
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Arne Rasmussen, tidl. leder af Fuglsøcenteret var årets taler.
Han har dybe rødder i den danske tradition, bl. a. fra højskolebevægelsen.
Vi fik en grundig gennemgang af hændelsesforløbet fra 1849 og frem til i år, hvor
grundloven har bestået i 150 år.
Det blev et interessant og historisk tilbageblik, idet grundloven har været
underlagt tidernes krav om ændringer. Jo, begrebet grundlov er værd at bevare.
Vi må arbejde sammen for et ordentligt demokrati.
Herefter var der kaffe og kage til alle, produceret i Lyngparkens Køkken.
Der blev sunget de traditionelle sange og til slut blev vi underholdt af et par friske
spillemænd.
150-året blev fejret over hele landet v. plantning af 1000 egetræer. Knebel
Præstehave fik også en grundlovseg tildelt og den blev plantet på dagen.
Strandparken.
”Strandparken” ved Knebelvig skal også have et par ord med på vejen.
Ønsket om bedre adgangsforhold til – og bedre opholdsmuligheder på – strandene
og på tilstødende arealer har ofte været fremført af Borgerforeningen, når lejlighed
bød sig. Ønsket herom gælder naturligvis for alle strandene på Mols.
I forbindelse med fremlæggelsen og siden vedtagelse af lokalplan 194 – de fleste
husker den sikkert. Det var planen om placeringen af det der dengang hed People
Knitwear, og altså også om anvendelsen af arealet mod vest ned til stranden.
Borgerforeningen plæderede i et åbent brev for, at en del af arealet nærmest
stranden forblev i offentlig eje, og i stedet blev udlagt til rekreativ anvendelse for
borgerne i området og for de ikke så få lystfiskere, der besøger stedet.
Sådan gik det ikke, men det blev dog til en strimmel på 6 meters bredde, som
forbandt stien til stranden syd for området med de af kommunen ejede arealer mod
nord, som så uden videre ville kunne anvendes til formålet.
På et offentlig møde på Molsskolen arrangeret af Kommunen blev en plan for
området – som var blevet døbt ”Knebel Strandpark” – præsenteret.
Mange forslag kom til undervejs, et lille udvalg med lokal repræsentation blev
nedsat, og der kom endda lidt penge på budgettet. Så vidt så godt.
Indtil nu er der lavet en sti oven for skrænten – d.v.s., at græsset bliver slået, en
parkeringsplads er anlagt og der er støbt en ophalerrampe for små fartøjer.
Rampen ser ud til at kunne modstå de hårde efterårsstorme. Vi er naturligvis glade
for det , der er sket.
Amtet har desværre sat sig imod læplantninger på stedet. Men måske kan nogle
buske slå rod alligevel. Præstemarken – altså vejen til stranden – er endnu kun
blevet nødtørftigt repareret efter de seneste regnskyl. Hvis stedet med tiden bliver
en yndet udflugtsmål – og det håber vi – må der nødvendigvis ofres lidt på en
mere permanent udbedring. Det kniber også for modgående køretøjer at passere
hinanden. Vi forestiller os ikke en 2-sporet vej, men en vigeplads eller 2 må kunne
laves for små penge. Som det er nu, vil der ikke kunne afholdes et større
arrangement, f.ex et Sankt Hans-bål.
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Men lidt er der da indtil videre kommet ud af et initiativ, som Borgerforeningen
har været med til at løbe i gang. – Og det glæder vi os naturligvis over.
Sommerfesten på Mols.
Sommerfest for 25’nde gang, en jubilæumsfest af rang.
Dog er konceptet stadig det samme. Onsdag vinsmagning med Per Pallesen som
fortæller og bedømmer.
Aftenens underholdning bød på musik fra Bjarne Mikkelsen og H.C.Vartenberg,
og aftenens overraskelse for alle blev musikoptræden fra Orkesteret ”Bøvl”, som
bare havde lyst til at optræde for os i teltet. Godt initiativ.
Reklamebanko torsdag aften, med sponsorer fra Mols/Helgenæs, Ebeltoft og
Rønde. Dejlig aften med fuldt hus og masser af fine præmier.
Fredag aften, måske mest for de unge. Diskofil var på banen, og det var ikke
kedeligt. Endvidere var der kopiband og diskotek.
Lørdag aften, med spisning og sommerfestens højdepunkt, kan man vist roligt
sige. Pernille Højmark med Sweethearts. Teltet swingede til musikken - ”sommer
og sol” m.m. Og så de uundværlige Little Big Band.
Om eftermiddagen var Bananer i Pyjamas på scenen, det var et stor oplevelse for
de små.
Søndagen med optog og de sædvanlige aktiviteter. Noget nyt var dog
Molsmesterskab i havetraktortræk.
Mek-Pek underholdt i teltet efter gris og lam på spid.
En forrygende uge med masser af aktiviteter: Petanque-turnering alle dage,
Byfodbold, Mols Cross Club gav opvisning, brandmændenes konkurrencer,
fodbold og håndbold, gratis aktiviteter for de mindste, pensionistkaffe,
fjerkræudstillin,. ringridning, tryllekunstner,- ja det var en rigtig sommerfest, en
jubilæums-sommerfest.
Som punktum for alle festlighederne var der festfyrværkeri.
En stor tak skal lyde til de mange frivillige, som var med til at tage slæbet.
Også en stor tak til alle vore sponsorer.
Tak til Lokalrådet for jubilæumsgaven, tak til Molsskolen og Molshallen.
Picnic-koncert i ”Sven’s Kælder”.
Igen i år arrangerede ”Den Klassiske” Musik i Ebeltoft koncert i Mols Bjerge. Vi
håber, det er en tradition, som er kommet for at blive.
I år havde man engageret The Safri Duo, som har løftet en af verdens ældste
musikalske udtryksformer, percussion, til virtuose højder inden for slagtøjsmusik.
De unge mennesker har spillet sammen siden deres tid i Tivoli Garden.
De har henrykket publikum overalt på verdens store scener og betegnes i dag som
hørende til blandt super eliten. Mange komponister er blevet inspireret til at skrive
værker for percussion efter at have lyttet til duoroens behandling af
slagtøjsinstrumenterne.
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Det var dejligt at se, at flere fra lokalbefolkningen har fundet, at dette arrangement
var værd at gå efter, idet vi synes, at det er nogen enestående. Man sidder på
kanten af et dødishul, i et amfiteater-lignende naturfænomen. Det skal ikke blot
ses, men høres og opleves med alle sanser. Borgerforeningen leverede de
kulinariske glæder.
Ny lokalplan for People Knitwear.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Borgerforeningen hilste den nye
lokalplans byggemuligeheder velkommen. Èn af foreningens hovedanker mod den
oprindelige plan var jo, at den frarøvede byen sine bedste udbygningsmuligheder.
Borgerforeningen påpegede nogle problematiske forhold i den nye plan omkring
nabogener, tilkørselsforhold, højden på byggeriet, stiforbindelser og pegede på
nogle nødvendige konsekvensændringer.
Samtidig protesterede foreningen imod at kommunen havde dispenseret og givet
byggetilladelse til ombygning af det, der i den gamle lokalplan var udlagt til
landbrugsbygninger, men delvis opført som boliger. Netop på et tidspunkt hvor
man stod overfor en debat om den nye lokalplanen. Hvis kommunen igen og igen
bryder regler og god skik, hvorfor skal borgerne så være lovlydige?
Borgerforeningen støttede naboernes voldsomme protester mod planens
bebyggelsesmuligheder, og i den endelige plan har man fulgt Borgerforeningens
henstilling og forsøgt at tage højde for de forringede udsigtsmuligheder ved at
styre bebyggelsen indenfor byggefelter.
Hele problemet med naboernes ødelagte udsigt er opstået, fordi kommunen har
solgt byggegrundene på Energivej med henvisning til illustrationsplanen i den
gamle plan, mens man nu realiserer de bestemmelser, der fremgår af den skrevne
tekst i den samme plan.
Lokalplan for Lyngparken.
Udvidelsen af lyngparken med plejeboliger har stået på Borgerforeningens
ønskeseddel i mange år og i sommer kom så lokalplanen, som omfattede både
plejeboliger, udvidede fællesfaciliteter og ældreboliger.
Senere er planen fulgt op af en arkitektkonkurrence og der er blevet valgt et godt
projekt.
Mange borgere undrede sig over, at kommunen ikke havde grebet chancen for at
erhverve hjørneejendommen Bygaden-Lyngevej. Dels på grund af de
byggemuligheder det havde givet og dels på grund af de meget vanskelige
tilkørselsforhold til området iøvrigt.
På borgermødet forsvarede borgmesteren sig med, at ejendommen var for dyr.
Landsbysagen.
Landsbysagen tog for Borgerforeningens vedkommende sin begyndelse i
november 1998, hvor kommunen indkaldte Lokalrådene og Borgerforeninger for
hele Ebeltoft Kommune.
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Landsbysagen handler om, at borgerne på landet skal have gode levevilkår.
Landdistriktet spiller en væsentlig rolle for samfundsudviklingen, det rummer
tilflytningsmuligheder, her er mange arbejdspladser, store natur-og kulturværdier
– og ikke mindst: Landdistriktet er rammen om en livsform, som har mange
kvaliteter.
Baggrunden for mødet var at drøfte det videre forløb og især organisationen i
”Landsbysagen”. Der var enighed om, at kommunen skal være en katalysator,
således at det er borgerne selv i lokalsamfundet, der forbedrer deres levevilkår.
Til det organisatoriske arbejde er der indtil videre afsat 100.000 kr. i hver af
budgetårene.
Den 1. december 1999 var skæringsdagen for dette års ideer og forslag og
Kommunen, ved økonomiudvalget, vil herefter prioritere rækkefølgen af
forslagene.
Borgerforeningen har i denne sag valgt at tilbyde sit initiativ og erfaring, idet
livskvaliteten er forskellig for hver enkelt landsby.
Vi håber derfor, at landsbyerne vil kontakte os, hvis de mangler hjælp til deres
ideer.
Foreningernes Dag.
Den 25. september afholdt Lokalrådet i lighed med tidligere år ”Foreningernes
dag” i Molshallen.
Mange af egnens foreninger benyttede lejligheden til at præsentere sig og sine
aktiviteter for de besøgende.
Der var mange besøgende. Flere end ved tidligere års ”Foreningernes Dag”. Dette
skyldes nok ikke mindst, at børn fra Molsskolen underholdt med korsang. Dette
tiltrak jo naturligvis både forældre, bedsteforældre samt store og små søskende –
til de optrædende, men det kom jo også det øvrige arrangement tilgode.
Borgerforeningen var der også. På vor stand viste vi plancher og udklip fra
foreningens mangeårige virke, og benyttede i øvrigt lejligheden til at fortælle – de
der måtte være interesserede deri – om foreningens forskellige aktiviteter.
Alt i alt et vellykket arrangement, som også gav de ”foreningeaktive” en lejlighed
til at mødes.
Politikermøde.
Politikermødet i november er en fast tradition. Der blev inviteret til debataften den
23. Der var da også et pænt fremmøde og stor spørgelyst til de 7 lokale politikere.
Emnerne var mange og der blev en livlig debat om f.eks.
Containerpladserne, som er overtaget af RENO-Djurs.
Materialgården i Knebel, som snart er færdigbygget.
Landsbysagen, landsbyerne affolkes. Borgerforeningen opfordres til at
tage sagen op. Der skal en debat i gang, om bl.a. de tomme huse.
Lyngparken’s udbygning.
Børnepasningsgarantien, som er en dyr ordning.
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Molslinien – har flyttet aktiviteter – fragtdelen er væk. Ebeltoft mister
sin status som erhvervskommune.
Omfartsvejen v. Ebeltoft. – udbygning af Vibæk Strandvej.
Knebel har fået 3 lokalplaner, People Knitwear & Lyngparken.
Kolleltiv-trafikken, som er nedskåret, Telebusordningen.
Rønde Gymnasium skal bevares, Tirstrup Lufthavn skal bevares.
Specialundervisning til unge afvigere, omlægning af betalingen.
Nedskæringer på Folkeoplysningsområdet.
Ja emnerne var mange og spændte vidt, som et hængeparti kunne måske nævnes
mølleplanerne, idet de er sendt til minister Svend Auken.
Afslutning.
Ugebrevet Mandag Morgen og Dagbladet Information kan berette, at
foreningsdanmark er ved at visne. Ingen under 40 orker det ulønnede arbejde
hverken i idrætten eller i foreningerne i øvrigt. Det passer heldigvis ikke helt på
Mols, men det ligner lidt. Men uden foreningsliv ingen forståelse for demokratiet
og for folkestyrets vilkår i det hele taget.
I Borgerforeningen vil vi holde fanen højt. Vi er ikke “på finansloven” hverken
med tilskud eller garantier, og vi tror, at vi bedst bevarer vores uafhgængighed og
vores mulighed for at være kritiske, når det er sådan.
Derimod holder vi os ikke tilbage for at søge midler til konkrete projekter, når der
er mulighed for dét.
Foreningens økonomi er bestemt ikke noget at prale af, efterhånden som det er
blevet vanskeligere at få Sommerfesten til at give overskud.
I den forbindelse kan vi nævne, at bestyrelsen har gode kontakter til det øvrige
foreningsliv, idet vi blandt andet har repræsentanter i Molshallens bestyrelse, i
Sommerfestkomiteen og i Lokalrådet.
Med hensyn til næste års program, har vi en lang række traditionelle
arrangementer, som vi vil holde fast ved. Dertil planlægger vi en historisk
fordragsrække med udgangspunkt i egnens historie og de lokale arkæologiske
fund.
Dertil ligger vi jo altid på lur, hvis der skulle dukke en tvivlsom lokalplan op eller
andre sager, hvor foreningen kan gøre gavn.
Jeg vil slutte med at sige tak for det gode, hyggelige og muntre samarbejde i
bestyrelsen. Vi har fortsat de gode takter fra Martins tid. Vi har en uskreven regel,
som siger at der helst skal være enighed, og det lykkes normalt. Og det er jo vores
privilegium: Er der en sag vi ikke kan blive enige om, kan vi jo bare lade den
ligge!
Tak for tilslutning til vores arrangementer og tak til samarbejdspartnere og
myndigheder for god behandling.
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Leif Johannessen, formand
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