Borgerforeningen Mols
BERETNING FOR ÅRET 2002
aflagt på generalforsamlingen den 31.januar 2003 kl. 19.30 på Hotel Molsgården i Vistoft.
Indledning
Det er generalforsamlingstid. Vinteren har ikke vist sig fra sin mildeste side, men nu skulle
vi være igennem det koldeste. For Borgerforeningen har det været et roligt år uden de store
mærkesager, men så alligevel.
På det årlige møde med politikerne forlød det: Molsbiblioteket skal lukke,- og med hvilken
argumentation: Molsskolen skal bruge lokalet og Bogbussen holder alligevel stille en dag
om ugen! Den bogbus som blev indkøbt for at højne biblioteksbetjeningen i
landdistrikterne bliver nu brugt som argument for at lukke biblioteksfilialen i områdets
lokalcenter.
Med mindre der bare er tale om besparelser, bliver det ikke noget problem at finde et andet
lokale til biblioteket. Det er lidt svært at finde ud af, hvad man egentlig besluttede på dét
byrådsmøde, men det ser ud til, at man i hvert fald vil undersøge muligheden for at lægge
Skole- og Folkebibliotek sammen. Desuden kan det undre, at der ikke er kommet en
reaktion på foreningens påstand om, at kommunen siden år 2000 har modtaget et særligt,
øremærket beløb fra staten netop til at højne biblioteksbetjeningen.
Foreningen er - vel som et forsøg - blevet opfordret til at være høringspart i forbindelse
med en ansøgning fra en lokal erhvervsvirksomhed. Det vil vi gerne deltage i, men vi vil
også være meget opmærksomme på, om vi bliver hørt i de små sager, mens de store bliver
kørt igennem endog uden at besvare vores spørgsmål.
Svigter medlemmerne eller er de blot glemsomme?
Borgerforeningens medlemskreds har gennem årene altid været de mennesker på Mols –
Helgenæs som hvert år trofast betaler kontingentet, når det postomdelte girokort dumper
ind gennem brevsprækken, og antallet af medlemmer svinger helt naturligt i takt med
antallet af store ”sager” i Borgerforeningens område. Der kan heller ikke konstateres en
aftagende interesse for de initiativer og arrangementer, som Borgerforeningen traditionelt
står for, og som sædvanligvis annonceres gennem den lokale presse. Herved har man
mulighed for at deltage i præcist de(t) arrangement(er), som har størst interesse. Imidlertid
er der en tendens til i stigende grad at glemme at indbetale medlemsbidraget og så alligevel
dukke op til sådanne enkeltstående arrangementer.
Bestyrelsen kunne naturligvis via adgangskontrol sikre, at medlemmer alene fik adgang.
Men det har altid været Borgerforeningens styrke at virke bredt, samlende i fælles
oplevelser og debatskabende i åbne arrangementer for hele Mols og Helgenæs. Bestyrelsen
har derfor i højere grad set det som sin opgave at oplyse om foreningens aktiviteter i en
medlemskampagne for på den måde at påpege det nødvendige i at betale det lille
kontingent, der er fundamentet for foreningens virke.
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Imidlertid har kampagnen ikke virket efter hensigten og igen i år må foreningen stille til
generalforsamlingen med et underskud på årets regnskab. Det siger sig selv, at en forening
ikke kan have et aktivitetsniveau, som år efter år tærer på reserverne, og det kan derfor
ikke udelukkes, at aktivitetsniveauet skal ændres eller nedjusteres, hvis
medlemskontingenterne fortsat udebliver? Enten det så skyldes forglemmelse eller noget
andet!
Førstehjælpskurser.
Igen i år 2002 fik Borgerforeningen Mols arrangeret 2 kurser i 1. hjælp. Der var i årets løb
megen focus på sygehuslukninger og det var glædeligt, at så mange medborgere i
lokalområdet tilmeldte sig!
Igen var det Hjerteforeningen, som sponsorerede kurserne, der således kun kostede 125
kroner. De leverede igen en meget kompetent og engageret instruktør, der forestod
undervisningen med mange eksempler fra "det virkelige liv".
Også i år er der planer om at afholde endnu et kursus i marts / april måned samt endnu eet
til efteråret, såfremt der er opbakning til det! Jeg håber, at rigtig mange vælger at tilslutte
sig! Efter at læge Niels Bie ser ud til at skulle holde med udrykningsassistancen, er det
endnu vigtigere, at så mange som muligt kan yde den nødvendige livgivende 1. hjælp!
Efterårets politikermøde
Omkring 40 borgere og paneldeltagere deltog i det traditionsrige møde. Fem af de seks
lokalvalgte byrådspolitikere og en amtsrådspolitiker. Sidstnævntes tilstedeværelse satte sit
præg på debatten, hvor der blev talt om sygehuse og veje - både nyanlæg og
vedligeholdelse. Som det også er meningen, var der flest lokale emner, men som så ofte før
kunne man savne nogle mere ideologiske overvejelser, så alt ikke enden i uenighed om
praktisk administration.
Men det er stadig årets bedste lejlighed til at få drøftet lokale problemer på tværs af de
repræsenterede politiske partier.
Sommerfest på Mols
Sommerfesten i år var i det store og hele en fest som sædvanlig med blandingvejr og højt
humør. Jazzorkesteret OBS i teltet onsdag aften fungerede fint og danselysten var stor.
Reklamebankoet om torsdagen var udslogt inden den første time, hvor hovedgevinsten - et
gavekort fra Århus Charter - faldt på en plade fra Grønfeld. “Peter og de andre Kopier”
underholdt fredag aften. Musikken var populær og det blev en herlig aften for de unge.
Lørdag formiddag var der ringridning. Gummistøvlekast-konkurrencen glippede lidt, men
så der er noget at leve op til - til næste år.
Der kunne samles ca. 80 pensionister i teltet til kaffe og kage. Det var dejligt at kunne
glæde den ældre generation. Peter Belli underholdt i teltet lørdag aften.
Søndagen startede med optog og herefter var der aktiviteter hele dagen afsluttende med
grill-mad. I teltet søndag aften spillede Djurslands Spillemændede glade dansetoner.
Som sædvanligt afsluttedes hele Sommerfesten med flot festfyrværkeri.
Årets overskud kom til at ligne sidste års med små 30.000 kr.
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Der skal her lyde en tak til samtlige sponsorer og medhjælpere til sommerfesterne.
Der er valgt nye medlemmer til udvalget, idet bl.a. Alice Bryder ikke ønskede at fortsætte.
Men hun har også så rigeligt aftjent sin værnepligt efter 13 år i sommerfestens tjeneste.
Grundlovsmødet
Den 5. juni 2002 var en rigtig dejlig dag! Solen skinnede fra en skyfri himmel, det var
varmt og i haven bag ved præstegården i Knebel, var der samlet ca. 120 gæster under den
imponerende blodbøg.
Forstanderen på Filmhøjskolen i Ebeltoft, Jens Rykær, holdt en spændende tale omkring
kunst og kultur i dagens Danmark. Der var kaffe og dejlig kage fra Lyngparkens dygtige
køkken og sidst - men ikke mindst - leverede tre smukke piger - Marianne Bie, Silja
Haugland og Gitte Sloth - et fantastisk flot musikalsk indslag.
En helt igennem dejlig dag i præstens have.
”Den Klassiske”
Igen i år blev der afholdt koncert i Mols Bjerge i Svend Kælder 2. pinsedag.
Vejret var lidt gråt fra morgenstunden, men det blev det allerflotteste vejr inden kl. 13.00.
Vi blev underholdt af “Det lille operakor” fra Det kongelige Teater. Koret består af 16
professionelle operasangere. Det er et fasttømret ensemble, som af kærlighed til den
klassiske kormusik finder stor glæde ved at synge sammen, - også udenfor murene.
I forbindelse med koncerten stod Borgerforeningen for salg af hjemmesmurte flutes og
lune pizzaer og hertil afkølede drikkevare.
Vi betragter det som et stort tab for både Ebeltoft og Mols, at det ser ud til, at “Den
klassiske” nu lukker. Igen i år var musikken i Svends Kælder et af festivalens største
tilløbsstykker, så vi vil opfordre interesserede arrangører til at melde sig, så vi eventuelt
selv kan fortsætte denne del af arrangementet.
Skiltning i rundkørsel ved Molskroen i Femmøller
Det er Borgerforeningens opfattelse, at rundkørslen ved Molskroen i Femmøller er en
gevinst for afviklingen af trafikken i området.
Imidlertid har foreningen siden etableringen af rundkørslen fået en del henvendelser
angående skiltningen ved og i rundkørslen, hvor man allerede ved ankomsten til
rundkørslen fra Ebeltoft adviseres fint om vej til Rønde, Femmøller, Fuglsø og Helgenæs,
men ikke til Mols eller lokalcenteret Knebel. I rundkørslen afvises fint med røde vejskilte
til Rønde og Femmøller, men så forventer man vel også, at man på den videre rundfart når
frem til et skilt med afvisning til i det mindste Helgenæs (som forvarslet)?
Men her er kun blå henvisningsskilte til Bogensholmlejren og Fuglsøcentret.
Dette faktum generer næppe den lokalkendte trafikant, men der kommer jo også rigtig
mange uden lokalkendskab, herunder turister, som må studse lidt eller køre en ekstra tur i
rundkørslen.
I den anledning har Borgerforeningen tilladt sig at foreslå vejmyndigheden, som her er
Århus Amtskommune, at der over de blå skilte sættes et rødt skilt med afvisning til
Mols/Helgenæs eller Knebel.
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Vejmyndigheden har taget vores henvendelse alvorligt, og som det ses på stedet, er
skiltningen nu mere hensigtsmæssigt indrettet.
Juletræ på Knebel Bygade.
Efter et par års ønske om at få etableret et juletræ med lys på på ”Torvet” i Knebel,
lykkedes det Borgerforeningen samt sponsorer og frivillige hjælpere, at få dette iværksat.
Arne Holmris har sponseret lyskæden, Molsapoteket har lagt strøm til og vognmand Knud
Sørensen har stået for transport af juletræet, som blev skovet i Statsskoven ved Ørnbjerg
Mølle.
I kulde, regn og blæst fik Bjarne Svenningsen, Knud Sørensen, Bo Laursen og Hans Erik
Mikkelsen rejst træet – og fik lysene sat på.
Vi har fået mange tilkendegivelser fra folk om, at de syntes det har været hyggeligt, at byen nu
havde fået et ”rigtigt juletræ”.

Til næste jul, når træet atter skal tændes, kunne man måske - hvis der er interesse arrangere en hyggedag med f.eks. gløgg og lidt underholdning.
Afslutning
Mens der har været lidt stille på Mols i det forløbne år, er der blevet truffet store
beslutninger rundt omkring os. På Mols kan vi ikke klage over, at vi får længere til
sygehuset, når de lukker dét i Grenaa. Alligevel er vi modstandere af lukningen, idet det er
endnu et skridt på vejen mod at dræne Djursland for offentlige investeringer og på den
måde fjerne livsgrundlaget.
Et langt mere konkret angreb på vores mulighed for at overleve i området er fjernelsen af
vores lokale udrykningslæge. Hans funktion har i flere tilfælde været livreddende og er en
stor tryghed for befolkningen og set i forhold til det ringe beløb uden udgifter til bygninger
og andre faste anlæg, betragter vi nedlæggelsen som en klar urimelighed overfor amtets
tyndt befolkede områder.
På samme måde som sygehuslukningen betragter vi også udskydelsen af anlægget af de to
“motorvejshængsler”. De skulle sikre den optimale forbindelse over Djursland for
eksempel til færgerne i Grenaa og Ebeltoft og til lufthavnen i Tirstrup, hvis placering igen
og igen kritiseres. Vi har haft 60 år til at vænne os til lufthavnens placering. Tænk hvilke
ulykker det ville medføre, hvis den skulle mases ned et sted i Østjylland. Den længere
transporttid over Djursland til Molslinien har været brugt som begrundelse for at flytte en
del af færgernes afgange til Århus, hvor man lokker med lave havneafgifter. Det viser hvor
følsomt hele erhvervsgrundlaget i området er.
Miljøministeren vil i marts måned afgøre hvilke områder i landet, der skal udpeges som
pilotprojekt for kommende Nationalparker, Naturparker, Naturområder, eller hvad de nu
bliver kaldt. Man viser stor interesse for at inddrage lokalbefolkningen i projekterne, men
det underlige er, at vi har jo Mols Bjerge, som vi bruger til vores sommergåture,
efterårssvampeture og vinterskiløb og med den landskabsplejes, som foretages specielt på
de statslige jorde, kan vi så ønske mere? Det er lige så underligt, at samtidig med at man
beder lokalbefolkningen tage stilling til, om man vil medvirke til sådan en park, kan vi
ikke få at vide, hvad det indebærer: Hvilke restriktioner og begrænsninger medfører det for
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det lokale landbrug, for erhvervsudøvelse i det hele taget og for bosætningen? Hvor stor
skal parken være? Kan naturen tåle et yderligere turistpres?
Når sygehuset og biblioteket bliver lukket og man begynder at tale om den smukke natur
og turismen, så er det vi får den dér fornemmelse af at bo i et reservat, som vel at mærke
ikke er reserveret til os.
På grund af de mange spørgsmål har vi i år gjort Mols Bjerge Naturpark til tema her på
generalforsamlingen og efter det ordinære møde, vil byrådsmedlem og naturvejleder Bo
Fisker lægge op til debat.
Borgerforeningen modtager som bekendt ingen økonomiske tilskud fra det offentlige og vi
har heller ikke private sponsorer. Sådan bevarer vi bedst vores uafhgængighed og vores
mulighed for at være kritiske. Men det kræver så meget større opbakning fra
lokalbefolkningen og vi vil endnu engang opfordre til, at man melder sig ind i foreningen.
Vi lægger stor vægt på og vil gerne udbygge samarbejdet med IF Mols, Lokalrådet,
menighedsrådene, Molshallen , Molsskolen og Lyngparken og vi vil gerne takke for det
samarbejde, som allerede foregår.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde og gode samarbejde i årets løb.
Tak til pressen for dens bevågenhed i de sager vi betragter som væsentlige.
Knebel, den 31. januar 2003
Bestyrelsen
Borgerforeningen Mols
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