BERETNING FOR ÅRET 2001
aflagt på generalforsamlingen den 1.februar 2002 kl. 19.30 på Hotel Molsgården i Vistoft.
Indledning
Så er det atter blevet tid for generalforsamling. Vi har hanket op i året der er gået og set på hvilke
nye tiltag, vi syntes var opmærksomheden værd og hvilke gamle traditioner, vi vurderede som så
værdifulde, at de burde gentages.
Modsat valget til folketinget, hvor den borgerlige fløj fik et markant flertal, gik det hos os næsten
lige op. 10 kommunalbestyrelsesmedlemmer til de borgerlige og 9 til venstrefløjen, hvis man kan
tale om en sådan. De løsgående stemmer blev nok i høj grad samlet op af SF og Knud Thorgård fik
personlige stemmer som aldrig tidligere set i kommunens historie.
Det var dog ikke nok til, at han kunne fortsætte som borgmester og den borgerlige fløj har taget
hvad de kunne af poster. Sådan er spillets regler.
Detailhandelsplanen
For godt et år siden fremlagde kommunen et forslag til en plan for detailhandelen. Amtet havde
først vedtaget de overordnede retningslinier, som så skulle konkretiseres lokalt. Borgerforeningen
havde dels nogle generelle og dels nogle meget konkrete kritikpunkter til planen.
På sidste års generalforsamling blev kritikken drøftet med borgmesteren og planchefen og der blev
udtrykt stor imødekommenhed, som resulterede i to ændringer i planen. Der kan nu etableres nye
butikker i hele byområdet i Knebel, Balle og Tirstrup og der kan nyopføres 2.000 m² i hver af de tre
byer. Hvordan det så hænger sammen med en bestemmelse om, at der maximalt må opføres
butikker på 3.000 m² er ikke umiddelbart indlysende.
Borgerforeningen havde også stillet en række forslag til en mere aktiv, kommunal politik på
området, men det blev der desværre gået let hen over.
Landdistriktspolitik
Århus amt udgav i maj måned et forslag til en landdistriktspolitik. Opfordringen hertil var kommet
fra staten og amtet havde gennemført forskellige forarbejder.
Forslaget arbejder med nogle initiativer, som kan styrke levevilkårene i landdistrikterne:
· Bedre formidling om muligheder og myndighedskrav
· Styrkelse af erhvervsmuligheder
· Forbedret service
· Etablering af en konsulenttjeneste
· Etablering af en landdistriktpulje
Kommunerne opfordres til at udarbejde landzonelokalplaner, hvilket jo er igangsat i Ebeltoft
kommune. Det amtslige initiativ er en god inspirationskilde, men problemerne ligger åbenbart i at få
idéerne realiseret lokalt.
Grundlovsmødet
Grundlovsmødet i Knebel Præstegårdshave blev som mange andre møder, festligt og fornøjeligt,
men uden sol og varme.
Årets taler var redaktør Ejvind Larsen fra Dagbladet Information inviteret af Karpenhøj.
Fantastisk talestrøm i ca 1 time om næsten alt, hvad der kunne have relation til Grundloven. Fra
grundlovssangene af Johs. Jørgensen til Bill Clintons besøg og ærinde og om alverdens sult og nød.
Lyngparken serverede dejlig kaffe og kage til de ca. 120 deltagere og Borgerforeningens bestyrelse
og Menighedsrådet arrangerede og gav en hånd med ved det praktiske. Endvidere blev vi
underholdt af Børnekoret fra Molsskolen.
"Den Klassiske"
Den årlige koncert i Svends Kælder i Mols Bjerge måtte på grund af truende regnskyer søge under
tag på Sølvballegaard. Selvom de fremmødte tilhørere ikke ville have synet af meget i Svends
Kælder, var der dog nok til at fylde Stalden på Sølvballegaard til bristepunktet.
De Nordiske Spillemænd - et ensamble af klassiske musikere ledsaget af operasangerinde GittaMaria Sjøberg - spillede og sang muntre Hopsaer og svingende Polkaer på en måde, så alle blev i

godt humør.
Det var en meget vellykket koncert, der høstede et stort og velfortjent bifald fra forsamlingen.
Borgerforeningen tog sig som sædvanlig - denne gang sammen med værterne på Sølvballegaard - af
det kulinariske.
Sommerfest på Mols
Vejret i sommerfestugen var strålende og så varmt, at mange foretrak at gå på stranden i stedet for
på Festpladsen og i Tivoli.
Det blev alligevel til nogle fornøjelige dage med aktiviteter og vandpjask og pænt besøg.
Onsdag aften var der skotsk folkemusik. Det passede måske bedre til øl- end til vinsmagning. Ellers
var der det sædvanlige koncept med banko torsdag aften og fredag aften med fest og dans i teltet.
Lørdag og søndag eftermiddag var der fuld gang i aktiviteterne på festpladsen og lørdag aften
fællesspisning af medbragt mad, dans og underholdning. Søndag aften var der grillmad, fest og dans
i teltet.
Som sædvanlig afsluttedes sommerfesten med et flot fyrværkeri.
Ser vi på overskuddet er tendensen større og større udgifter i forhold til indtægterne. Overskuddet
blev da også kun en trediedel i år i forhold til sidste år.
Sommerfest-traditionen - at flere generationer fester sammen - er nu fortsat en god tradition at holde
fast i.
Sommerfestudvalget modtager til stadighed gode forslag til ændringer i programmet.
Molbostøtten.
Bestyrelsen har indledt et samarbejde med kommunegartneren om omlægning af Støttens nære
omgivelser, som stadig skal omfatte smukt blomstrende roser. Betsyrelsen arbejder stadig på at
finde midler til en egentlig omfattende restaurering af Støtten og de historiske relieffer.
Regionplan, landdistrikter og byvækst i Knebel.
I marts måned indsendte bestyrelsen sine kommentarer til Amtets revision af regionplanen og i
december 2001 har Amtet udgivet en hvidbog, som behandler indsigelserne. Bestyrelsen havde
kommentarer til Vindmølleområdet ved Færgehavnen hvor Amtet meddeler, at tidligere udlagte
vindmølleområder eventuelt kan genbruges i forbindelse med møllesaneringsprojekter. Havnen ved
Knebelbro hvor man meddeler, at den eksisterende planlægning ikke er til hinder for udbygningen.
Kollektiv trafik hvor man meddeler, at der ikke er planer om at ændre kørselsomfanget. Regionale
cykelruter hvor de foreslåede ruter vil blive taget med ind i den fremtidige planlægning og til
byvækst på Mols og Helgenæs. Kommentarerne kan ses på Borgerforeningens hjemmside under
www.mols.dk og har man bemærkninger hertil, er vores elektroniske postadresse stadig
borgerforeningen@mols.dk.
Specielt byvæksten på Mols og Helgenæs har interesseret bestyrelsen og dens kommentaren til
Regionplanforslaget lyder:
Stort set hele Mols/Helgenæs er inddraget som områder af særlig landskabelig interesse. Det
forhindrer et eventuelt ønske om en mindre byvækst i tilknytning til områdets landsbyer, hvor der i
disse år foregår en detaljeret planlægning, som blandt andet skal resultere i, at landsbyernes
udviklingsmuligheder fastlægges.
Ifølge kommuneplanen vil Byrådet da også arbejde for, at der kan ske en begrænset udvikling i
landzonen.
Borgerforeningen henstiller til, at der gives mulighed for en vis udvikling i landsbyerne under
henvisning til lokalsamfundenes overlevelse som bo- og arbejdssted og ikke blot som rekreativt
område for de større byer og af hensyn til at bevare serviceniveauet.
I Knebel-området er der yderligere syd, øst og vest for byen udlagt områder som "Muligt
Naturområde".
Mod vest og nordvest begrænses vækstmuligheden af 300-meter strandbyggelinien og erhvervs- og
mølleområdet.
Det eneste byvækstområde der medtages er to minimale "klatter" mellem Lyngevej og Porskærvej.
Det betyder, at byens vækstmuligheder er begrænset så stærkt, at byen må betragtes som lagt i
mølpose.
Det understreges af, at en lang række landbrug i Naturområdet omkring Knebel så vidt muligt skal

udgå af almindelig landbrugsmæssig drift og overgå til for eksempel vedvarende græs.
Borgerforeningen henstiller derfor til, at udlægget af Muligt Naturområde begrænses og at der gives
mulighed for en mindre byvækst nord for Porskærvej uden at det storslåede landskab ødelægges.
Området ligger tæt på Molsskolen, børnehaven, Lyngparken og byens indkøbsmuligheder og på
"den rigtige" side af den trafikerede landevej mellem Knebel og Vrinners.
I Hvidbogen afvises Bestyrelsens henstilling, idet man vurderer, at en ekstensivering af arealerne vil
indebære en forbedring af naturindholdet i området, som også, grundet landskabelige forhold, bør
friholdes for byvækst. Måske har man allerede her haft etableringen af Mols Bjerge Naturpark i
tankerne. Man henviser til, at Porskærvej er en klart markeret grænse mellem by og land, hvilket er
ganske uforståeligt, da der ligger både erhverv, landbrug og boliger på begge sider af vejen.
Vi har altså al mulig grund til at føle os lagt i mølpose.
På den anden side: Hvis ingen i byen har lyst til at få nye naboer og hvis myndighederne helst så
udbygningen standset, jamen så skal byen vel heller ikke for enhver pris vokse?
Man må nok stille spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at der foregår en så detaljeret styring af
planlægningen på så højt et niveau. Der er indkommet 8 indsigelser til Regionplanen fra staten, 63
fra kommuner, 35 fra organisationer og 177 fra private og hver insigelse kan indeholde adskillige
spørgsmål. Det er kun de fuldtidsansatte embedsmænd, der kan overskue så mange
problemstillinger, men det er politikerne, der vedtager dem. Det kan give frygt for
embedsmandsvælde.
Der er i øjeblikket planer om at lægge administrationen af landzonen tilbage til kommunerne. Det
rejser så til gengæld andre problemer med lokalt kammerateri eller det modsatte mellem
forvaltning, politikere og borgere.
I det hele taget er amternes stilling - med den nye regerings tiltræden - truet.
Vi må i lokalsamfundet være opmærksomme på, om vi mere og mere bliver ramt af en bypolitik,
som freder lokalområdet til brug for byboernes fritidsliv og gør os til beboere i et reservat, som vel
at mærke ikke er reserveret til os.
Foreningernes Dag.
Lokalrådet indbød i september de lokale foreninger til at deltage i Foreningernes Dag i Molshallen.
Borgerforeningen benytted, som ved tidligere lignende arrangementer, lejligheden til at gøre
opmærksom på sig selv på en stand i hallen side om side med andre af egnens foreninger.
Arrangørerne havde sørget for underholdning af forskellig art på scenen. Dette var utvivlsomt med
til at trække besøgende indenfor. Antallet af deltagende foreninger var mindre end ved tidligere
lejligheder, og det var helt klart, at publikums interesse rettede sig mere mod, hvad der foregik på
scenen end mod foreningernes stande.
Dette er vel ikke nødvendigvis et udtryk for, at foreningslivet har det skidt på Mols. Men mon ikke
Lokalrådet bør overveje at vente en årrække inden man igen kaster sig ud i et lignende
arrangement?
Foreningsudflugt
En skøn oktober-søndag arrangerede vi udflugt til Moesgård Museum for at se udstillingen PÅ
SPORET AF MENNESKET - den store multimedieudstilling for hele familien.
En udstilling om menneskets åndelige forhold. Man kunne opleve hulemalerier ved at gå ind i huler,
som var bygget op som en efterligning af de virkelige. Ligeledes kunne man i en 12-kantet biograf
opleve billeder i både to og tre dimmenensioner. Det var en flot og fantastisk oplevelse.
Vejret var så godt, at frokostkurven kunne nydes udendørs.
Vælgermøde
Der var et stort fremmøde med omkring 100 veloplagte og diskussionslystne borgere.
Borgerlisten, Venstre, Socialdemokratiet og SF var repræsenterede med 2 politikere fra hver.
Emnerne og intentionerne var mange. Alle vil kommunen det godt. Skolerne skal udbygges, blive
større og bedre. Der skal være flere ældreboliger. I Knebel skal der udlægges gode byggegrunde.
Tirstrup lufthavn og Mols linien skal fastholdes.
Et emne, der optog en del tid på mødet, var diskussionen om Knebel Brandstation. Det har været

meget svært at få frivillige brandmænd til stationen. Der var enighed blandt politikerne om, at
brandstationen fortsat vil være i Knebel, da dette er lovmæssigt bestemt. For at opfylde loven kan
det ende med, at stationen må have fuldtids ansatte brandmænd.
Der blev også diskuteret 1. hjælp samt ambulance på stationen. Den diskussion viste, at
Borgerforeningens initiativ med gennemførelse af flere førstehjælpskurser i foråret 2002 er et rigtigt
valg.
Mødet blev gennemført i en livlig stemning og der var megen god uddybende debat.
Turistkonferencen.
Sidst på året var Turistforeningen for Mols/Ebeltoft arrangør af en interessant og velbesøgt
konference om Turismens fremtid i Ebeltoft med interessante oplæg fra fremtidsforskere og andre
eksperter. Det var et godt initiativ og en vigtig forudsætning for at fastlægge en velfungerende
turistpolitik.
Så man imidlertid på konferencen med Mols-øjne, var der ingen tvivl: Det handler om at trække
turister til Ebeltoft by. Mols er i den sammenhæng den østlige del af Mols Bjerge, hvor man
kortvarigt kan opleve naturen inden man vender tilbage til byen. Der var ingen debat om, hvordan
man for eksempel fremmer Bed and Breakfast, naturcampingpladser eller gårdbutikker i Tved Sogn
eller på Helgenæs eller i det hele taget, hvordan man trækker turisterne væk fra Gågaden i Ebeltoft
og ud i kommunens eller Djurslands hjørner. Flere af oplæggene pegede ellers i den retning: Et stort
flertal af turisterne vælger faktisk området på grund af naturen og muligheden for fred og ro, så
hvad ville være mere naturligt end at få dem ud på Mols og Helgenæs? Men i øvrigt efterspørger de
forskellige aldersgrupper og nationaliteter meget forskellige tilbud. Det lægger op til en mere
differentieret politik på området.
Den helt lokale sangbog.
Interessen for vores lokale sangbog med sange fra Mols og Helgenæs har været stor. Sangene blev
samlet af Hans Olesen og udgivet af Lokalrådet og Borgerforeningen første gang i 1996. Interessen
har været så stor, at bogen nu er blevet genoptrykt i 500 eksemplarer. Borgerforeningen har lagt ud
for trykningen og sangbogen kan købes hos Lokalrådet, som har kontor i Molshallen samt i
Lyngparken.
Førstehjælpskurser.
Det tager tid for en ambulance at nå til Mols eller Helgenæs. Derfor er det så vigtigt, at så mange
som muligt kan tage sig af eventuelle tilskadekomne og yde den fornødne førstehjælp, indtil de
professionelle ambulancefolk og læger kan være på stedet.
Den efterspørgsel blandt lokalbefolkningen er imødekommet i december 2001, hvor
Borgerforeningen indbød til Førstehjælpskursus i Menighedshuset i Knebel. Kurset, der er
sponsoreret af Hjerteforeningen og derfor kun koster 125 kroner, blev taget vældigt godt imod.
Faktisk blev det overtegnet allerede på første tilmeldingsdag, hvilket må siges at være en succes.
Hjerteforeningen har indvilget i, at der i Knebel afholdes et ekstrakursus i umiddelbar forlængelse
af det første. Såfremt der er yderligere behov, stiller de gerne yderligere assistance til rådighed.
På kurset lærer man bl.a. om, hvordan man skal tackle et ulykkessted, får hentet hjælp, stoppet
trafikken og hjulpet de tilskadekomne bedst muligt. Kunstigt åndedræt og hjertemassage trænes ad
flere omgange.
Afslutning
Den nye kommunalbestyrelse er trådt til her 1. januar. Der er stadig seks repræsentanter for Mols
hvoraf de fire er gengangere. Jørgen Ørgaard og Arne Pedersen har efter lang, dygtig og
imponerende engageret tjeneste trukket sig tilbage og vi byder velkommen til vores nye
repræsentanter Bo Fisker og Gunnar Sørensen og håber på et godt samarbejde.
Hvis der er interesse for en nærmere kontakt mellem byrådsrepræsentanter og lokalsamfund udover det traditionelle årlige møde i efteråret - vil Borgerforeningen gerne påtage sig
formidlerrollen.

Valget til amtsrådet har ført en noget stedmoderlig tilværelse hos os.
Det er ikke blevet bedre af, at Søren Rasmussen ikke genopstillede.
Ved Borgerforeningens vælgermøde i efteråret var der ikke engang inviteret repræsentanter for de
opstillede til amtsrådet.
Det må vi nok have gjort noget ved.
Ved næste kommunalvalg kunne man forestille sig en opdeling, så man for eksempel holder ét
møde for kommunalvalget og ét for amtsrådsvalget. De emner amtsrådet arbejder med, er for
vigtige til, at vi lader dem gå forbi i tavshed: For eksempel de unges uddannelse, sundheds- og
sygehusvæsenet og Det åbne Land.
Det vil vi gerne vende tilbage til.
Som stadigt understreget 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 er i Foreningen glade for det samarbejde der foregår med Lokalrådet, Sommerfestkomiteen og
Molshallens repræsentantskab og bestyrelse.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.
Tak for tilslutning til vores arrangementer og tak til pressen, samarbejdspartnere og myndigheder
for godt samarbejde og god behandling.
Knebel, den 1. februar 2002
Bestyrelsen
Borgerforeningen Mols

