Borgerforeningen Mols
Generalforsamling den 2.februar 2001 på Hotel Molsgården i Vistoft.
Indledning
Endnu et år er gået.Det er kyndelmisse, vinteren topper og det er tid til Borgerforeningens
generalforsamling. Det har ikke været et år med de store sager for foreningen, men et år præget af
de mere traditionelle arrangementer. En diskussion om kommunens detailhandel poppede dog op
ved årets slutning, da kommunen offentliggjorde en ny plan. Den vender vi tilbage til.
Muligheden for at følge med i foreningens arbejde er også blevet større. Vores hjemmeside på
internettet bliver jævnligt vedligeholdt. Dels kan man få generelle informationer om foreningens
virke og dels kan man direkte gå ind og læse de væsentligste af de skrivelser, bestyrelsen har sendt
til offentlige myndigheder de seneste år. Beretningen her vil være tilgængelig, når jeg har afsluttet
fremlæggelsen og den er godkendt. Så tidligt som muligt, vil vi offentliggøre information om
kommende arrangementer på hjemmesiden.
E-mails kan stadig sendes til adressen Borgerforeningen@Mols.dk. Det er bare så flot en adresse.
Alt sammen takket være de dygtige EDB-folk i Vrinners.
Vi glæder os til, at Ebeltoft kommune når samme høje stade indenfor informationsteknologien.
Fordrag om Marsk Stig på Hjelm
Enhver forening her på egnen med respekt for sig selv skulle sidste år høre om de arkæologiske
udgravninger på Hjelm,- og med god grund. Borgerforeningen havde sit arrangement i efteråret i
Menighedshuset i Knebel fyldt til randen med interesserede. Allerhelst skulle der fortælles af
museumsinspektør Pauline Ashing fra Museet i Ebeltoft,- og som hun kunne fortælle. Sådan skal
historisk viden formidles. Desværre er Pauline Ashing i mellemtiden blevet "stjålet" fra os af
museet på Moesgård, men vi ser frem til et interessant samarbejde med hendes afløser,
museumsinspektør Esben Kannegaard.
Picnic-koncert i "Sven's Kælder"
"Den Klassiske Musik" havde flyttet sine arrangementer frem til juni måned, og koncerten i Mols
Bjerge blev afholdt lørdag d. 3. juni. Som solister havde man valgt operasanger Solveig Lumholt og
jazzsanger Cæcilie Norby. (mor og datter)
Det spændende program i Sven's Kælder, der også omfattede pianisten Thomas Clausen og
bassisten Lars Danielsson, foregik i de smukkeste omgivelser man kan tænke sig, og vejret var
tilmed strålende.
Borgerforeningen stod for de kulinariske glæder.
Grundlovsmødet i Knebel
For sidste gang i dette årtusinde afholdtes der grundlovsmøde under blodbøgen i Præstens Have i
Knebel.
Årets taler var direktør og tidligere højskoleforstander Søren Juhl. Som direktør i IT-branchen måtte
årets tale dreje sig om emnet: Fra Grundtvig til Bill Gates.
Danmark og demokrati klinger som to sider af samme sag.
Hvordan har grundloven det for tiden og hvordan vil den få det i det nye årtusinde. Hvad forventer
vi af grundloven i dag? Skal den være tættere på Bill Gates end på Grundtvig?

Demokratiet må forny sig.
Der blev sunget de vante sange og det var igen glædeligt at se, at så mange havde lyst til at deltage i
et lokalt arrangement af denne karakter.
Lyngparken, Karpenhøj, Menighedsrådet og Borgerforeningen var indbydere til sammenkomsten,
hvor der blev serveret kaffe og dejlig kage.
Sommerfesten på MOLS
Sommerfest for 26'vende gang. Konceptet er stadig det samme.
Der festes fra onsdag aften til søndag aften, hvor hele arrangementet afsluttes med et festfyrværkeri.
Små fornyelser sniger sig dog alligevel ind, i år var det et større opbud af kræmmere, og det gav et
vældigt liv på pladsen både lørdag og søndag.
Man kunne måske nævne søndag aften med grillmad og dansemusik, spillet af Bjørn og Okay. Det
blev en mægtig aften med feststemning, så det var ikke let at få standset til tiden.
Her er Borgerforeningen og IF MOLS fortsat arrangører, dog med IF Mols som hovedarrangør.
Overskuddet fra sommerfesten går til ungdomsarbejdet i IF MOLS.
I år blev der et meget pænt overskud, ca. 50.000 kr., som blev overrakt af sommerfestudvalget.
Molshallen
Molshallen har nu 5 år på bagen, og en succes har den været lige fra starten. Økonomien er ganske
vist stram, men det er vist almindeligt i nystartede idrætshaller. Aldrig før har så mange børn og
unge på Mols dyrket idræt som nu. Det er rart at se, men paradoksalt nok er det også en del af
årsagen til den stramme økonomi. Det kommunale tilskud -som er hallens langt største
indtægtskilde -stiger ikke blot fordi aktiviteten stiger, men det giver selvsagt stigende
driftsomkostninger til hallen.
Borgerforeningens bestyrelse har derfor, som det vil fremgå af regnskabet, givet en økonomisk
håndsrækning til hallen.
Desværre afspejler den store aktivitet i hallen sig ikke i interessen for hallens drift. Deltagelsen ved
årsmødet er i reglen så sløjt, at det er et problem blot at få valgt et fuldtalligt repræsentantskab. Det
ville være rart, hvis flere af de voksne idrætsudøvere samt nogle af forældrene til de mange børn,
som benytter hallen, ville vise deres interesse ved at møde op.
Man kunne godt få det indtryk, at mange forældre blot betragter Molshallen som et pasningstilbud
for deres børn på lige fod med andre kommunale pasningsordninger. Det er en misforståelse.
Molshallens fortsatte succes er bl.a. afhængig af en folkelig opbakning, og af at nogle ansvarlige
forældre og aktive idrætsudøvere i øvrigt, vil være villige til i en periode at yde en indsats i hallens
styrende organer.
Borgerforeningen har i følge Hallens vedtægter 2 medlemmer af Repræsentantskabet.
Politikermøde
Den faste tradition med et møde med de lokalt valgte politikere blev gennemført igen i år.
Der var inviteret til debataften og god debat blev der på trods af, at fremmødet ikke var så stort, som
det plejer at være.
Aftenen indledtes med en runde, hvor politikerne præsenterede sig selv samt en eller to af deres
mærkesager. Herefter var der oplæg fra formanden,- i al beskedenhed.
Emnerne var mange og spændte vidt. Der var blandt andet en debat om den administrative struktur.
Skal kommunerne sammenlægges? Skal Amterne nedlægges eller klares det bedst ved at

kommunerne kun arbejder sammen om relevante opgaver, sådan som det allerede praktiseres nu?
Landsbysagen
Efter ansøgninger fra kommunens landsbyer blev der i foråret udvalgt fire byer som en første
omgang. På Mols blev det Vistoft og Vrinners, hvor der blev afholdt et møde med beboerne og
nedsat en arbejdsgruppe hvert sted.
Specielt i Vistoft var der meget stort fremmøde og en engageret debat. I Vrinners var det
beboerforeningens bestyrelse, der blev nedsat som arbejdsgruppe. Her har man i august holdt et
møde med kommunens nye planchef, men ellers har der i årets løb været temmelig stille om sagen.
Vi vil opfordre til, at kommunen og arbejdsgrupperne tager nye initiativer for at nå frem til
planforslag, der kan offentliggøres.
Detailhandel
En vigtig forudsætning for at opretholde gode levevilkår i landsbyerne er at bevare den lokale
detailhandel.
Lige efter nytår udløb offentlighedsperioden for en plan, som kommunen har udarbejdet for denne
detailhandel.
Det er som bekendt Borgerforeningens opfattelse, at planen drukner i alle de problemer, der er i
Ebeltoft, at planen er unødigt restriktiv i forhold til landdistrikternes detailhandel, og at der
fuldstændig mangler forslag til initiativer, som kan vende udviklingen.
I Regionplanens tillæg om detailhandel fastlægges det, at det i de mindre lokalcentre - som for
eksempel Knebel - er bygrænsen, der er den geografiske ramme for etablering af nye butikker. I
Knebel har Ebeltoft kommune set det nødvendigt yderligere at begrænse dette område til et lille
areal omkring den nordlige del af Bygaden. Dette areal er i forvejen bebygget med boliger eller
butikker, hvorimod det store, bagvedliggende, ubebyggede areal ved Energivej ikke er medtaget.
Desuden omfatter planen en bestemmelse som fastlægger, at der ialt i Balle, Tirstrup og Knebel
højst må bygges 2.000 m² ialt. Det betyder, at en stor butik i Balle vil forhindre yderligere
butiksbyggeri i Knebel. Betyder det, at man regner med, at Knebel-boerne skal tage til Balle og
købe ind?
En henvendelse til Århus Amt har klarlagt, at man i amtets plan regner med 2.000 m² i hver af de
tre byer.
Man kan iøvrigt frygte, at fjernelse af en sådan håbløs bestemmelse vil blive betragtet som en
tilstrækkelig imødekommelse ved planens endelige vedtagelse. Vi vil opfordre de lokalt valgte
politikere til at være meget opmærksomme på denne sag.
Alt dette skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at Århus Amts oprindelige forslag til
detailhandelsplan ikke omfattede området øst for Østre Allé i Ebeltoft. Det kom først med efter pres
fra kommunen, som samtidig måtte opgive at få området ved Lundbergsvej med.
Borgerforeningen har tidligere påpeget, at der er en snæver sammenhæng mellem hvor mange
detailhandels-m², der bliver bygget i Ebeltoft og hvor mange, der bliver nedlagt i landdistrikterne.
Både købmændene i Esby og Grønfeldt er lukket for nylig og de var begge byens og områdets
sidste,- og der er ikke kommet nye i stedet!
Borgerforeningen har opstillet en række forslag til initiativer, hvoraf vi gerne vil nævne ét her: Vi
vil foreslå, at man i planen medtager en restriktion, som betyder, at hvis en dagligvareforretning vil
bygge for eksempel 3.000 m² butiksareal i Ebeltoft by, kan det kun godkendes, hvis de 500 m²

opføres som en butik i en af kommunens landsbyer efter kommunens anvisning. Det er så op til
ejeren at få den samlede investering til at svare sig.
Og det kan den.
Ebeltoft by har en meget høj og stadig voksende lokalkøbsandel samtidig med, at lukkeloven stort
set er sat ud af kraft, fordi det er en sommerhuskommune. Det er med andre ord et meget attraktivt
sted at lægge en forretning.
Borgerforeningen vil opfordre til, at man, i forbindelse med Landsbysagen, planlægger for butikker
i landsbyerne sådan, som det er beskrevet i Detailhandelsplanen.
Afslutning
I sidste års beretning bekymrede vi os om, at foreningsdanmark er ved at visne. Senest har I.F.Mols
meddelt, at hvis ikke der melder sig nye medlemmer til Hovedbestyrelsen, vil man nedlægge
foreningen. Det gik ikke så galt. Det tog et kvarter at presse fire personer til at lade sig vælge, men
det er alligevel tegn på, at der er problemer.
I bestyrelsen har vi talt om, hvor de unge bliver af ved vores arrangementer og for eksempel her ved
generalforsamlingen. Det bliver ikke ved med at gå! Vi må vist til at forberede et generationsskifte!
Uden at kende så meget til det, er det vist samme problem i partiforeningerne og i de valgsøgende
grupper.
To af foreningens gamle støtter byrådsmedlemmerne Jørgen Ørgård og Arne Pedersen har meddelt,
at de ikke opstiller til næste kommunevalg.
Foreningen vil gerne her takke de herrer for en værdifuld indsats for lokalsamfundet, og vi håber, at
der kan findes lige så engagerede afløsere.
Som bekendt modtager Borgerforeningen ingen økonomiske tilskud fra det offentlige og vi har
heller ikke private sponsorer. Vi tror, at vi bedst bevarer vores uafhgængighed og vores mulighed
for at være kritiske, når det er sådan. Vi klarer os med, hvad der kan samles ind og opkræves i
kontingent.
Foreningen har stadig repræsentanter siddende både i Lokalrådet, Sommerfestkomiteen og som sagt
i Molshallens repræsentantskab og bestyrelse og har således gode kontakter hertil. Vi er glade for
det samarbejde, som foregår her.
Bestyrelsen vil gerne takke malermester Merete Laursen, som sammen med Bo Pedersen men uden
beregning har istandsat Molbostøtten. Bestyrelsen arbejder stadig på at rejse penge til en egentlig
restaurering af Støttens billedfrise.
Bestyrelsen arbejder på at arrangere en foreningsudflugt til en lokalitet på Mols og en
søndagsfrokost i Knebel Strandpark, - men det bliver først til sommer.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode og ukomplicerede samarbejde i årets løb. Som bekendt
vil vi helst være enige, men vi lægger også vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat, så kan
enigheden ikke lykkes, kan vi jo bare lade sagen ligge.
Tak for tilslutning til vores arrangementer og tak til pressen, samarbejdspartnere og myndigheder
for god behandling.
Knebel, den 2. februar 2001
Bestyrelsen, Borgerforeningen Mols

