Borgerforeningen Mols
Beretning for året 2003
aflagt på generalforsamlingen den 5. februar 2004 kl.19.00 på Hotel Molsgården i Vistoft.
Indledning
Det har været et travlt år for Borgerforeningen. Mange sager har krævet et vågent øje. Selv med
så lille en kommune som vores, er der nok at se til. Der ville ikke komme gang i Molsskolens
ombygning, mens der har været overvældende gang i arbejdet med Nationalparken og som
sædvanlig har vi skullet beskytte lokalområdets serviceniveau.
Særdeles flot medlemsopbakning
Borgerforeningens medlemskreds har gennem årene altid været de mennesker på Mols og
Helgenæs, som hvert år trofast betaler kontingentet, når det postomdelte girokort dumper ind
gennem brevsprækken, og antallet af medlemmer svinger helt i naturlig takt med antallet af store
”sager” i Borgerforeningens område.
Medlemsopbakningen har i år været særdeles flot! Næsten 300 personer har fundet det værd at
støtte Borgerforeningens arbejde og for første gang i tre år udviser regnskabet et overskud og
kassebeholdningen har nu igen en acceptabel størrelse.
Borgerforeningen har i regnskabsåret støttet Foreningen til fremme af Hospice på Djursland,
Erhvervsrådet på Djursland, Bådlauget i Knebelbro og Rideklubben på Helgenæs samt ydet
1500 kr. til hovedpræmien ved sommerfestens bankospil.
Lægebil og udrykningslæge
Da det lykkedes at få amtets Sundhedsudvalg til at fortsætte med udrykningslægeordningen på
Mols, oplevede vi det som en stor sejr. Borgerforeningens bestyrelse har støttet aktiviteter og
aktioner og været meget skrivende, men det er folkene i SOS-gruppen, som har været den
drivende kraft og lagt det store arbejde i sagen. Da vi fik set nærmere på resultatet, viste det sig
desværre, at for det første var det kun én læge, Niels Bie, i stedet for to, der fortsatte som
udrykningslæge, og for det andet skal ordningen evalueres allerede i år.
Vi kan frygte, at man dels har udsultet ordningen og dels lurer på at nedlægge resten, når
opmærksomheden er blevet svækket. For sådan er det jo. Når vi har arbejde, familieliv og meget
andet at passe, kniber det med at hamle op med lønnede politikere og embedsmænd, som kan
bruge al deres tid på sagen.
I forlængelse af den delvise nedlæggelse af sygehuset i Grenaa kan vi læse, at Falck
omstrukturerer og i øvrigt kører så meget som aldrig før. Det virker, som om vi brugere blot må
tage den private virksomheds dispositioner til efterretning. Set fra Mols var det måske mere
interessant, hvis man udvidede bemandingen på Stationen i Rønde. Til gengæld kan vi glæde os
over, at de to ambulancer dér er blevet erstattet med nye.
Biblioteket og Molsarkivet
Da Bogbussen kom til Mols var det et kæmpe fremskridt. Fra den ene dag til den anden havde
alle Molboer og Helboer adgang til biblioteksbetjening i cykleafstand. Helt anderledes så det ud,
da Bogbussen i foråret blev brugt som undskyldning for at nedlægge biblioteket i Knebel og
molboerne endnu engang blev udsat for den - blandt politikere og embedsmænd - så populære
centralisering. Går det som det plejer, vil Molboer og Helboer være helt uden bibliotek i
sommerperioden, når Bussen holder ferie.
I al snakken om biblioteket glemte man at fortælle os, at Molsarkivet i kælderen under
biblioteket også skulle smides ud. Gode, lokale mænd har dog allerede meldt sig til at tage sig af
arkivet, så nu håber vi, at kommunen kan finde nogle velegnede, opvarmede lokaler til det
hjemløse arkiv. Det har man lovet os. Mange molboer har i tidens løb afleveret materiale til
arkivet i tillid til, at det forblev i lokalområdet.
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Sommerfesten på Mols
Sommerfesten begyndte i år én dag senere end normalt og blev indledt onsdag aften med
koncert i Knebel Kirke.
”Revsbæk Tivoli” var på pladsen alle fire festdage.
Traditionen tro var teltet torsdag aften fyldt af forventningsfulde gæster og det var glædeligt, at
kunne konstatere, at der var over 60 sponsorgaver flere end sidste år til det store Banko-spil.
Fredag startede med Motor Cross, og efterfølgende var der 4-hjulstrækkeropvisning.
Senere fredag aften trådte kultbandet ”The Powls” på scenen og leverede et populært show.
Lørdag åbnede Mols Rideklub dagen med konkurrence i Ringridning og resten af dagen var der
masser af - også gratis - aktiviteter for børnene.
Under den traditionelle ”pensionistkaffe”, havde vi arrangeret lagkagekonkurrence.
Desuden spillede Ib Jensen på sin harmonika.. Eftermiddagen sluttede med fodbold.
Teltet blev åbnet lørdag aften for fællesspisning af medbragt mad og ”Little Big Band”og ”På
Slaget 12” spillede.
Søndag var der et optog gennem Knebel by ført an af Ebeltoft Garden. Der var virkelig gjort
noget ud af det i år!
Som noget nyt var der sognedyst i øksekast, bue- og riffelskydning. 3 hold stillede op.
Sommerfestfodbold-turneringen blev opdelt i to grupper. Den seriøse fodbold blev vundet af
”Michael Juul” og hyggebolden blev vundet af ”BFM Dagli´ Brugsen”.
Også som noget nyt var der søndag aften spændende mad fra Italien, Grækenland, Tyrkiet og
Spanien. Maden kunne nydes i teltet, hvor Bjørn & Okay sang.
Sommerfesten blev, traditionen tro, afsluttet med festfyrværkeri.
Årets overskud blev på omkring kr. 40.000,00.
Der skal også her lyde en tak til samtlige sponsorer og medhjælpere ved sommerfesten.
Koncert i Mols Bjerge
Gennem mange år har ”Den Klassiske” arrangeret koncerter i Svends kælder i Mols Bjerge.
Men fordi ”Den Klassiske” var lukket, så det ud til at være slut.
I Borgerforeningens bestyrelse havde vi derfor gennem længere tid diskuteret, om
Borgerforeningen på nogen måde kunne løfte arven og fortsætte traditionen.
Med en meget fleksibel kontrakt, der tog et behørigt hensyn til antallet af tilhørere, turde vi godt
binde an med forsøget og 87 betalende gæster foruden unge under 16 år fandt vej til Svends
kælder i det dejlige solskinsvejr søndag eftermiddag den 17. august.
Den klassiske messingkvintet, Dynamic Brass, spillede et bredt og varieret program i en lille
times tid, og fra tilhørerne kom der mange ønsker om, at Borgerforeningen meget gerne måtte
fortsætte traditionen.
Bestyrelsen har allerede søgt Børne- og Kulturudvalget om underskudsgaranti for 2004 og fået
tilsagn i størrelsesordenen 12 – 15.000 kr., så det er nu op til den kommende bestyrelse at
vurdere, om traditionen rent økonomisk ligger inden for foreningens muligheder.
Grundlovsmøde
Bakken i Præstegårdshaven var tæt pakket med tilhørere under de skyggefulde træer, da
Borgerforeningen i samarbejde med menighedsrådene i Knebel og Rolsø, Karpenhøj og
Lyngparken havde samlet mere end 170 mennesker til Grundlovsmøde, hvor forfatteren og Tvkritikeren, Leif Hjernøe tog sit udgangspunkt i debatten om grundlovens ændring.
Kirkens organist spillede for til de omdelte sange og sammen med medlemmer fra kirkekoret fik
tilhørerne et par flerstemmige små, muntre og rytmiske sange. Musikskolens kor diverterede
med friske sange, som skulle have været præsenteret under korets Kina-tur, der imidlertid blev
aflyst i denne sommer på grund af smittefaren fra sygdommen Sars.
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Foredragsaften
Traditionen tro fik vi også i dette efterår et foredrag om vore kulturskatte.
Denne gang var det jernalderen, der var i fokus. Til dette emne havde vi inviteret
museumsinspektør Pauline Asingh, som på sin spændende og levendegørende måde tog
udgangspunkt i fundet af Grauballemanden, og hvad det kunne fortælle om den tid, hvor han
levede. Pauline beskrev omstændighederne omkring selve fundet og fortalte om hans nyeste
undersøgelser på Århus Kommunehospital, hvor ikke mange mose-lig er blevet scannet!
Det blev en meget interessant aften med god tilslutning. Det er en værdifuld tradition, at lokalt
bosatte videnskabsfolk stiller deres viden til rådighed ved sådanne arrangementer.
Nationalparken
Bestyrelsen er repræsenteret i styregruppen og i tre af de nedsatte arbejdsgrupper. Bestyrelsen
prioriterer deltagelsen højt, men eftersom der er meldt så positivt ud både nationalt og lokalt får
vi let den bekymredes rolle. Naturområdet har vi lokale jo allerede glæde af i dag - derfor samler
den største interesse sig om faren for at parken kan blokere egnens udviklingsmuligheder. Det
virker imidlertid, som om man fra kommunalt hold er meget opsat på at fastholde, at
Nationalparken ikke må fungere som en bremse for de lokale aktiviteter. Det må være
bestyrelsen rolle at se projektet med de lokale briller og være meget fokuseret på fordele og
ulemper. Vi befinder os midt i modsætningsforholdet mellem natur og menneskelig aktivitet og
samtidig med at vi vil beskytte naturen, må vi hævde vores ret til at bo og leve på vores
hjemegn.
Politikermøde
Borgerforeningens traditionelle møde med de lokaltvalgte politikere trak et halvt hundrede
mennesker - medlemmer som ikke medlemmer - til Menighedshuset i Knebel i november
måned. Foruden amtsrådsmedlem, Bent Mikkelsen, Grenå havde alle de politikere i Ebeltoft
byråd, der har bopæl på Mols takket ja til at være med, og kun et medlem måtte melde fra på
selve aftenen på grund af sygdom.
Denne årlige tradition i foreningen plejer at byde på en god debat. Og i år var ingen undtagelse.
Efter en kort præsentation kom der mange spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte. De
store emner var ikke uventet udrykningslægeordningen, Nationalparken Mols Bjerge og
kommunestrukturen, men der var også stor spørgelyst om trafikproblemer, vejafstribning,
snerydning og cykelstier. Cykelstier behøver jo ikke nødvendigvis at følge vejsiden helt præcist.
Debatten var livlig aftenen igennem og det årligt tilbagevendende møde har igen vist sig at være
en god måde at styrke nærdemokratiet på og få lokale synspunkter frem. I aftenens løb skortede
det heller ikke på opfordringer til at deltage i debatten, og f.eks. melde sig til en eller flere af de
arbejdsgrupper, der er etableret i forbindelse med pilotprojektet, Nationalparken Mols Bjerge.
Førstehjælpskursus
Igen i år 2003 fik Borgerforeningen Mols arrangeret 2 kurser i førstehjælp. Der var i årets løb
megen fokus på sygehuslukninger og situationen omkring vores udrykningslæge optog mange
sind og megen spalteplads.
Derfor var det naturligvis både meget uheldigt og skuffende, at Hjerteforeningen, der står for
selve instruktionen på kurserne, kun 2 uger inden efterårets kursus meddelte, at kassen var tom.
Førstehjælpskurserne bliver sponsoreret af Hjerteforeningen og koster derfor kun 125 kroner at
deltage i.
Det var derfor med beklagelse, at vi måtte rette henvendelse til de 17 tilmeldte og aflyse.
Vi er i fuld gang med at arrangere et nyt kursus her til foråret, hvor de 17 får 1. prioritet til at
deltage.
Livgivende førstehjælp er vigtig kunnen - både hjemme, i lokalsamfundet og på arbejdspladsen!
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Juletræ i Knebel og Tved
Borgerforeningen Mols fik den gode idé sidste år, at Knebel skulle have et juletræ midt i byen til
glæde for mange. Denne tradition blev udvidet i år til også at omfatte Tved.
Træerne blev hentet i Mols bakker og sponsoreret af Borgerforeningen, mens vognmand Knud
Sørensen, Knebel sponsorerede kørsel og kranopsætning.
Et friskt hold af lokale brandmænd fik hurtigt træerne på højkant og pyntet med lys – og i år
nåede vi det til 1. søndag i advent.
Brandvæsen
Loven kræver, at bekæmpelse af en brand i Danmark skal iværksættes indenfor 15 minutter og
da de frivillige brandmænd skal bruge 5 minutter for at nå frem til Brandstationen, har
brandbilen kun 10 minutter at køre i. Centraliseringen har således en naturlig begrænsning, som
allerede er strakt til det yderste, når hele Helgenæs skal kunne nås fra Knebel.
Alt dette nytter imidlertid ikke noget, hvis ikke der kan skaffes lokale brandmænd.
Borgerforeningen har derfor engageret sig i problemstillingen sammen med det kommunale
brandvæsen og Beredskabschefen. Det er vores hensigt at hjælpe med at finde nye folk og at få
afdækket, hvad det er for betingelser, de stiller for at tilmelde sig. Deres honorering må i højere
grad stå i forhold til de værdier, de beskytter og redder. Dertil har brandvæsenet fået en mere
central rolle også ved andre ulykker i området.
Flagallé og hjemmeside
Flagalleen har i mange år været vedligeholdt og administreret af Gerda og Egon Pedersen i
Hjulgården og den kan stadig lånes ved henvendelse dér. Hjemmesiden på www.mols.dk
opdateres til stadighed med de seneste skriftlige indlæg, billeder og referater og
borgerforeningen kan altid nås på: ”borgerforeningen@mols.dk”.
Afslutning
En af de interessante ting ved debatten om en ny kommunal struktur er, at forslag og
beslutninger kommer fra centralt hold, mens der ikke er den store lyst til ændringer dér, hvor det
skal foregå. Det er altså ikke sådan, at der har rejst sig et folkekrav fra de små kommuner om, at
nu vil de lægges sammen for at få en bedre service. Der bliver i én eller anden grad tale om
tvang. Allerede Ebeltoft kommune i dag har været for stor til en egentlig integration. Der foregår
ikke meget på tværs af Nordkommunen, Mols og Ebeltoft by. Selv Mols og Helgenæs har ikke
meget fællesskab. På den måde bliver der større behov for lokal organisering jo større de
administrative strukturer bliver. Borgerforeningen kan her få en vigtig rolle at spille.
Ebeltoft kommune har udsendt et forslag til en strategi for på hvilke punkter kommuneplanen
skal revideres. Det er lettest at forholde sig til konkrete forslag og dem er der ikke mange af, når
det drejer sig om Mols og Helgenæs, men Borgerforeningen vil forholde sig til udspillet og
deltage i debatten.
Til sidst et par bemærkninger for helt egen regning. Efter 20 år som enten næstformand eller
formand er det på tide at forlade jobbet og lade andre komme til. Det har været spændende år.
Ja, i perioder har det nærmest været mit halve liv. Jeg vil håbe at man fortsætter traditionen med
lige dele omsorg for det sociale og kulturelle liv på egnen og den kritiske indstilling til
magthavernes dispositioner. Borgerforeningen må ikke blive halehæng til det politiske system
Uden kritisk holdning ingen Borgerforening.
Med disse ord vil jeg gerne sige tak til dem vi har spillet sammen med og undskyld til dem vi
har trådt over tæerne og sidst men ikke mindst: Tak til bestyrelsen.

Senest udskrevet den 14-02-05, 5:03
Borgerforeningen Mols

4

