Beretning

Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols aflægger

Borgerforeningen Mols
afholder generalforsamling på
Molsgården den 27. januar 2006
Med kommunalvalget i november har vi taget
hul på den kommunalreform, som længe har
været undervejs. På Djursland er 8 kommuner
blevet til to, Norddjurs og Syddjurs. På mange
felter skal de to kommuner lægge sig i selen
for at løfte væsentlige opgaver af fælles
interesse for hele området.
I Borgerforeningen finder vi, at den vedtagne
Masterplan for Djursland er et godt og
fremadrettet grundlag for en stor del af det
videre samarbejde mellem de to kommuner.
Det er særdeles afgørende at bevare såvel
besejlingen mellem Odden og Ebeltoft af
Molslinien som Lufthavnen i Tirstrup.
Allerede nu mærkes det overalt i landet, at
antallet af kommuner er reduceret fra 275 til
98. Gamle mønstre skal brydes op, nye
dannes, og det kan ikke undre, om det også
gør mange usikre på, hvordan det vil påvirke
deres hverdag, når harmoniseringen af
økonomi og serviceniveauer skal fastlægges i
det kommende år.

Fra 8 til 2 kommuner

Masterplan for infrastruktur

I Borgerforeningen Mols ser vi gerne, at de bestræbelser, som hidtil er
søsat under betegnelsen ”landsbysagen” i Ebeltoft kommune, vil blive
fortsat i Syddjurs, så det meget vigtige lokalplanarbejde kan føres til
ende. Den definitive godkendelse af lokalplanerne for Tved, Vrinners,
Vistoft er endnu ikke helt på plads, og lokalplanarbejdet for lokalcentret
Knebel er først lige begyndt. Det vil derfor være uantageligt med et stop
midt i den udvikling.
Ligeledes håber vi på, at lokalrådstanken kan videreføres i en eller
anden form, som måske også kan rumme selvbestemmelse i endnu
større udstrækning, end det er tilfældet i dag.
Der er ingen tvivl om, at 2006 bliver et spændende år. Det sidste år i
den gamle kommune og samtidig begyndelsen på en helt ny epoke.
Vi vil i bestyrelsen for Borgerforeningen Mols sige tak for samarbejdet til
den gamle kommune og goddag til samarbejdet i den nye Syddjurs
kommune i bevidstheden om, at antallet af medlemmer i foreningen
aldrig har været så stort de sidste mange år. Det tager vi som udtryk for,

at Borgerforeningen ønsker at være en værdig og stærk aktør, der både kan, vil og tør tage del i debatten
om udviklingen lokalt i foreningens område. Vi er bevidste om vores marginaliserede placering i såvel den
nye kommune, Syddjurs som den nye store region Midtjylland.
Vi glæder os til et forhåbentligt godt og fint samarbejde!
*

Lokalplan for Knebel - lokalcenter
I øjeblikket er Knebel omfattet af 10 forskellige lokalplaner.
Der er derfor et behov for at få udarbejdet en revideret
lokalplan. Allerede i 2004 blev der talt om at sætte gang i
udarbejdelsen af en lokalplan for Knebel by og forholdene i
Knebel.
Arbejdet startede således i marts 2005 med et indledende
møde blandt en gruppe af byens borgere og repræsentanter
fra Ebeltoft kommunes planafdeling. Her blev kravene til
lokalplaner gennemgået. Endvidere drøftede man ideer og
muligheder i den videre arbejdsproces samt i øvrigt
mulighederne for kommunens støtte til arbejdet. Det gav
gruppen et overblik over produktet - og ikke mindst
arbejdsprocessen.

Offentligt møde i april
Det har fra starten været vigtigt, at det er de lokale borgere,
Luftfoto af Knebel by
der har indflydelse på, hvordan lokalområdet udvikler sig med
henblik på retningslinier for kommende udstykninger, bevaringsværdige bygninger, trafikale forhold, stier,
friarealer m.m.
Derfor blev der indbudt til et offentligt borgermøde på Molsskolen i april. Formålet var her at informere
bredt om lokalplanarbejdets indhold og muligheder, således at byens borgere kunne deltage i arbejdet.
På mødet var der en gennemgang og brainstorm af udstykningsmuligheder og trafikale forhold. Der blev
nedsat arbejdsgrupper indenfor følgende områder: udstykninger (beboelse og industri), bevaringsværdige
bygninger, trafikale forhold og friarealer.
De 4 arbejdsgrupper arbejdede herefter hver for sig hen over sommeren med at sammensætte forslag
inden for de respektive områder.
Det næste stormøde (alle grupperne samlet) fandt sted i september, hvor de forskellige foreløbige forslag
blev præsenteret og tilslebet. Materialet blev herefter præsenteret for kommunens planafdeling, der her tog
over med at sammenskrive arbejdsgruppernes forslag til en mere sammenhængende opsætning.

Arbejdet kan følges på Borgerforeningens hjemmeside
Planafdelingen præsenterede sin sammenskrivning på et stormøde i november (se i øvrigt planafdelingens
Power Point på borgerforeningens hjemmeside).
Det videre arbejde sigter mod at kunne afholde et offentligt stormøde i marts måned, hvor et udkast til en
lokalplan for Knebel kan præsenteres og videre debatteres. En endelig lokalplan ventes dog ikke på plads
før engang i 2007.

Lokalarkivet Mols
Da det i 2004 blev klart, at Molsarkivet var blevet pakket i flyttekasser, og en flytning til Ebeltoft var under
opsejling, påtog Borgerforeningen sig opgaven med at finde nye lokaler til arkivet.
Forskellige lokaliteter blev undersøgt, og efter forhandling med ejeren af det gamle CAMA, blev det
besluttet, at det var den bedste løsning.
Og som vi allerede i beretningen sidste år kunne oplyse, er der forhandlet en aftale med børne- og
kulturudvalget, og penge til lejemål er sikret i budgettet gennem en forøgelse af det årlige tilskud til
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museumsforeningen, som så er tilpligtet både faglig bistand og midler til lokaleleje i fremtiden. Alternativet
var, at Borgerforeningen selv skulle forestå lejemål og ansøgning om tilskud hvert år.
Nu er der sikret en placering i gode lyse lokaler med faglig bistand fra museet i Ebeltoft til de lokale
ildsjæle, som stadigvæk er nødvendige for at få et aktivt miljø omkring arkivet.
Efter mange og lange brevvekslinger, fik vi nøglerne overdraget i
begyndelsen af 2005. For at holde lejeudgifterne lidt i ave deler
arkivet lokaler med de lokale Vævere.
Møblement var der ikke noget af, så der blev sendt ansøgninger ud
til forskellige pengeinstitutter, hvilket gav 5000 kr. fra Vistoft og Tved
sparekasser. En arkitekt fra Århus (Hanne Kroghede) forærede sit
kontormøblement ved overgang til pension, og en anden arkitekt
(Poul Erik Clausen) donerede uopfordret et beløb på 2000 kr.
Ad snørklede veje nåede vi ind til møbellageret ved TDC, hvor vi
De tidligere CAMA-lokaler på Knebel Bygade fyldte en hel lastbil med reoler. Danske Bank i Knebel kom
uopfordret med en mindre pengegave til receptionen, så det kan vel
siges, at der har været en flot opbakning til genetableringen af
Molsarkivet.

Genåbning på fødselsdagen
Den 10. november var der indbudt til reception og forevisning af
lokaler, så alle involverede parter kunne få lejlighed til at se
resultatet inden åbningen den 15. november 2005.
Åbningsdatoen blev valgt af to grunde. For det første fordi
lokalarkivet så dagens lys den 15. november 1968, og for det
andet, fordi vi havde en formodning om, at mange ville benytte
valgbussen for at komme til afstemningslokalerne i Molshallen, og
Fra receptionen i Molsarkivet
derfor måske ved samme lejlighed kunne have lyst til at aflægge
arkivet et besøg. Vore forventninger slog ikke fejl. Interessen for arkivet har været stor lige siden det blev
afgjort, at arkivet skulle forblive i Knebel, og der er nu samlet en kreds af frivillige, der mødes hver onsdag,
hvor der også er åbent fra 19.00 til 21.30.

Grundlovsdag i præstegårdens have
Grundlovsdag faldt i år på en særdeles råkold sommersøndag, og
det kunne man tydeligt mærke til de forskellige grundlovsmøder.
Kun godt og vel et halvt hundrede mennesker var samlet under
den store blodbøg i præstegårdshaven for at høre en veloplagt
chef for børne- og kulturforvaltningen, Søren Valbak, holde
grundlovstale.
Samarbejdet mellem Borgerforeningen og Menighedsrådene
plejer at samle flere end det dobbelte antal tilhørere på denne
traditionsrige dag. Søren Valbak valgte en positiv indgangsvinkel
til grundlovsvejret og glædede sig over, at det trods alt ikke
regnede. Og for tilhørerne var det forfriskende at høre en
embedsmand fra en helt anden side end administratorens
stringente hverdag i lovjunglen. Dagen sluttede med musikalsk
indslag af Shanghai-akademiet.

Søren Valbak: ”Semper ardens” (altid
brændende)

Sommerfesten
Sommerfesten i år var i det store og hele en fest som sædvanlig, dog skal fremhæves koncerten i Knebel
Kirke med Anne Dorte Michelsen, som var så stor en succes, at der blev afholdt 2 koncerter samme aften
med i alt over 400 tilhørere. Reklamebanko om torsdagen var godt besøgt. Hovedgevinsten var igen et
gavekort fra Århus Charter.
Fredag startede med motor-cros. Der var 4-hjulscrosserer fra Helgenæs samt 16 stk. store 4 hjulstrækkere. Efter opvisningerne var der diskotek samt underholdning med The Hillbillies. Hele fredag
var godt besøgt med over 400 gæster.
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Lørdag startede med ringridning, børneloppemarked og en masse gratis aktiviteter for børn. Der blev
serveret pensionist-kaffe i Molshallen. Igen i år var der håndbold- og fodboldturnering. Lørdag aften
underholdt Bjørn og Okay samt fede 80`, men her svigtede publikum, og der var kun 150 betalende
gæster.
Søndag startede med gratis aktiviteter og konkurrencer for børn. Sognedyst blev igen i år gennemført med
3 kæmpende hold, hvor Fuglsø-centrets personale vandt vandrepokalen fra brandmændene. Både lørdag
og søndag var der mulighed for ponyridning, og gøgleren Tommy Trifolium var med til at gøre søndagen
festlig for børn.
I år var optoget igennem byen taget ud af programmet, ligeledes var festfyrværkeri skiftet ud med
afsluttende fakkeloptog gennem byen. Grundet svigtende besøgstal lørdag og søndag, er årets
økonomiske resultat et mindre underskud på 6.000 til 7.000 kr. Der skal her lyde en tak til samtlige
sponsorer og medhjælpere til sommerfesten.
Flere medlemmer af sommerfestkomiteen har ønsket at trække sig tilbage, og der er udpeget nye
medlemmer, som vil påtage sig at videreføre sommerfesten på Mols. Tak til de afgående og held og lykke
til de nytiltrådte.

Koncert i Mols Bjerge
Succeserne fra 2003 og 2004 blev gentaget i 2005 i Svends Kælder i Mols
Bjerge.
- og denne gang med endnu flere tilhørere end tidligere.
Små 200 mennesker – mod 120 sidste år og 80 året før - havde fundet vej
til den naturskønne plet med den amfiteaterlignende stemning.
Midt i den kommende nationalpark levede Arosia til fulde op til
forventningerne på trods af reduceret besætning. Og da solen tittede frem
hen under afslutningen havde flere mere lyst til at blive end til at gå hjem.
Svends Kælder i Mols Bjerge, med
Borgerforeningen fik mange opfordringer til at fortsætte disse koncerter i
adgang fra Lyngevej i Knebel, en perfekt
ramme om musikarrangementer.
Mols Bjerge. De mange gode tilbagemeldinger fra gæster og fra orkesteret
selv viste, at man rigtig havde nydt musikken i den frie og smukke natur.
Også for de små var der oplevelser at hente. Harlekin Cirkus legede med børnene, der selv fik lov til at
jonglere med bolde, tallerkener, kegler mv. Alt i alt en dejlig eftermiddag.
I bestyrelsen er der ingen tvivl om, at et årligt arrangement i Mols Bjerge af den karakter vil være en
gevinst både for lokalbefolkningen og for områdets turister. Med det foreløbig stigende antal tilhørere vil vi
se frem til med tiden at få et sådant arrangement til at hvile i sig selv.
Men bestyrelsen kan slet ikke løfte den økonomiske opgave endnu, og har derfor ansøgt kommunen om
andel i midler til underskudsgaranti i størrelsesordenen 12 – 15.000 kr. i 2006. Og da vi allerede har fået
tilsagn, ser vi frem til en fortsættelse af de musikalske traditioner i Mols Bjerge (Svends Kælder).

Nationalparken Mols Bjerge
2005 blev året, hvor styregruppen for pilotprojektet
Nationalpark Mols Bjerge kunne fremsende sin
anbefaling til Miljøministeren. For styregruppen, hvor
Borgerforeningen har sæde, var det vigtigt at nå til
enighed, idet ministeren tidligere havde tilkendegivet, at
lokal enighed var en forudsætning for at komme videre i
arbejdet. Forslaget anses derfor for det bedst opnåelige
i en situation, hvor lodsejerne er usikre mht. jordbrugets
driftsvilkår i området. Det har heller ikke været
intentionen på nuværende tidspunkt at fastlægge
afgrænsningen af nationalparken på ejendomsniveau,
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og der er ved afgrænsningen lagt vægt på at finde et kompromis ud fra følgende vigtige forhold:
Nationalparken skal være et sammenhængende område af en størrelse, der giver væsentlig mulighed for
styrkelse af naturen. Afgrænsningen må ikke vanskeliggøre forvaltningen af parken urimeligt.
Landbrugsområder med udviklingsmuligheder skal respekteres og de mange forskellige interesser – både
natur-, kulturhistoriske og friluftsmæssige – skal varetages. Udviklingen af nationalparker sker på
baggrund af frivillighed og over en periode på f.eks. 20-30 år.
Blandt de 7 pilotprojekter, der er afleveret til Den Nationale Følgegruppe: Kongernes Nordsjælland, Lille
Vildmose, Læsø, Mols Bjerge, Møn, Thy og Vadehavet, er der kun opnået enighed hos os selv, i Thy og
Lille Vildmosen. Den Nationale Følgegruppe har afholdt et par konferencer undervejs i sit arbejde med at
komme med anbefalinger til miljøministeren om danske modeller for nationalparker samt procedurer og
kriterier for udpegning af danske nationalparker. Følegruppen skal aflevere sin rapport til ministeren 1.
marts i 2006. Pilotprojekternes styregruppemedlemmer har haft mulighed for at deltage i disse
konferencer, og det har været bemærkelsesværdigt at se, hvor forskelligt man i de 7 styregrupper kan
opfatte motiver for etablering af nationalpark og fordele/ulemper ved en nationalpark.

Molbostøtten
Ved foden af Nationalpark Mols Bjerge ligger Molbostøtten. Den er, som anført i sidste
års beretning, i en meget forfalden tilstand, og Borgerforeningen har lagt sig i selen for at
skaffe midler til en restaurering. En række ansøgninger til pengeinstitutter og fonde har
foreløbig medført, at der på en restaureringskonto nu henstår mellem en tredjedel og en
fjerdedel af det budgetterede restaureringsbeløb. Blandt indsamlingsmulighederne har
samarbejdet med Oda & Jens Karl Andersen, Knebel om salg af Molsvinen vist sig som
en succes, der søges videreført med et nyt motiv fra Mols på vinflaskerne i 2006.
5 kr. pr. solgt
vinflaske til
Molbostøtten

Vælgermøde
Borgerforeningens traditionelle årlige møde
med de lokalt valgte politikere bliver i et
valgår naturligt til et vælgermøde. Således
også denne gang. Omkring 70 vælgere
mødte frem i Molsskolens festsal for at høre
de forskellige lister komme med deres bud på
vision og realiteter i den nye Syddjurs
kommune.
Selv om hele ni lister bejlede til pladserne i
det 27 mand store byråd, var det småt med
konkrete politiske bud.
Men det må også medgives, at kandidaterne
spillede med flere sorte heste end normalt.

Kandidater fra alle opstillede ni lister i Molsskolens festsal

Hverken udligningsreform eller andre betingelser for kommunesammenlægningen var på plads, så derfor
begrænsede løfterne sig til velmente forsøg på at videreføre det bedste fra de gamle kommuner.
Den harmoniserede skattepolitik i Syddjurs kommune vil give anledning til såvel glæde som skuffelse.
Mange mennesker vil opleve skattestigning - måske endda uden at opleve en tilsvarende serviceforøgelse.
Andre vil opleve en skattesœnkning - måske endda med samme serviceniveau. Sådan må det
nødvendigvis gå, når der i fremtiden skal fastsættes ens skatteprocenter for alle i en fælles kommune.
Derfor kan det vel næppe undre, at Borgerforeningens bestyrelse i den nærmeste fremtid vil have megen
fokus på den kommunale og regionale service, som eksempelvis renoveringen af Molsskolen, de fortsatte
kultur- og undervisningstilbud, ældreservice, børnepasning og udrykningslægeordningen, for nu at nævne
nogle aktuelle områder.
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Førstehjælpskurser
Det har i de sidste 3-4 år været en fast tradition, at Borgerforeningen Mols i samarbejde med
Hjerteforeningen har afholdt førstehjælpskurser i Knebel et par gange om året. Da samarbejdet med
Hjerteforeningen ophørte sidste år, har Borgerforeningen engageret sig i samarbejde med brandfolkene på
brandstationen i Knebel. Nye kurser har været udbudt med en instruktør udpeget af Knebel og Rønde
Brandinspektører. Desværre måtte årets kurser aflyses på grund af for få tilmeldte.
Imidlertid mener vi fortsat, at det er utrolig vigtigt, at lokalbefolkningen er "klædt på" til livgivende første
hjælp, og derfor vil Borgerforeningen vedholdende tilbyde den slags kurser i de gode lokaler på
brandstationen i Knebel.
Der vil senere blive annonceret i lokalavisen og på foreningens hjemmeside. Prisen bliver nogenlunde den
samme som i Hjerteforeningens regi - det er vigtigt, at alle kan være med, og vi takker Knebel Brandværn
for stor imødekommenhed, interesse og vilje til at gøre en forskel!

Afslutning
Det frivillige arbejde i bestyrelser rundt omkring har fået lidt trangere vilkår. Det er en kendt sag, at det er
svært at få kandidater til at påtage sig arbejdet i foreninger, repræsentantskaber, nævn og råd.
Molshallens repræsentantskab har taget konsekvensen heraf og søgt mandat til en reduktion i antallet af
repræsentantskabsmedlemmer. Borgerforeningen har støttet dette initiativ og aktivt deltaget i arbejdet med
at få vedtægterne ændret.
Borgerforeningens repræsentation i repræsentantskabet halveres, men det samme sker for de andre
foreninger i Hallens repræsentantskab, så den interne balance opretholdes, medens repræsentantskabet
opnår større funktionsdygtighed.
Borgerforeningen har i regnskabsåret støttet Foreningen til fremme af Hospice på Djursland, Ebeltoft Garden, Erhvervsrådet på Djursland samt ydet 1500 kr. til hovedpræmien ved sommerfestens bankospil,
ligesom vedligeholdelseskontoen for Molbostøtten har fået et beløb. Mere kunne det ikke blive til efter
sommerfestens negative resultat.
Flagalléen har igen i år været vedligeholdt og administreret af Gerda og Egon Pedersen i Knebel, og den
kan stadig lånes ved henvendelse dér.
Borgerforeningen har også fået god bistand fra Vognmand Knud Sørensen og et hold friske brandfolk, som
har fået årets juletræer på højkant og pyntet med lys.
Til sidst – men ikke mindst – vil jeg sige tak for tilslutning til vores arrangementer og rette en varm tak til
vore samarbejdspartnere, herunder Lokalrådet, Lyngparken, Menighedsråd, presse og myndigheder for et
godt samarbejde og god behandling. Og til allersidst skal der lyde en tak for samarbejdet til bestyrelsen.
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