Beretning

Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols aflægger

Borgerforeningen Mols afholder
generalforsamling på Hotel Mols
Bjerge den 25. januar 2007
I nogle heftige uger i februar og marts var
Danmark pludselig centrum for verdens
øjne og ikke mindst for mange muslimers
vrede. Jyllandspostens tegninger lod ingen
tilbage uden stillingtagen - ikke så meget til
spørgsmålet, om vi har ytringsfrihed her i
landet, men i højere grad til, hvordan vi
forvalter den?
I borgerforeningen søgte vi at få markante
personligheder, som Uffe Ellemann, Birthe
Rønn Hornbech og Naser Khader til at
komme og diskutere den sag med os. Det
blev imidlertid ikke til noget, bl.a. fordi de
enten ikke kunne - eller først kunne flere
måneder senere, og så forekom
diskussionen formodentlig mindre relevant
efter vores daværende skøn.

Kommunesammenlægning i 1970

Ebeltoft kommune ophører
Med udgangen af 2006 ophører Ebeltoft
kommune som selvstændig enhed, og fra
årsskiftet sker en markant ændring af den
organisatoriske struktur og
opgavefordelingen i den offentlige sektor.
Et nødvendigt skridt for at skabe nye,
stærke enheder, som kan udgøre et
bæredygtigt fundament i fremtidens
velfærdssamfund.
Der ligger imidlertid fortsat en udfordring i
at sikre indhold og kvalitet i den offentlige
opgavevaretagelse. Og rigtig mange
mennesker har allerede ved sammenlægningsudvalgets første budget i den nye

Skattestigning og ringere service
er realiteterne for borgerne i den
nu nedlagte Ebeltoft kommune.

Det nye fællesskab
Syddjurs kommune

Syddjurs kommune bemærket, at skattestigninger fulgt af samtidige
serviceforringelser vanskeligt opleves at harmonerer med
kommunalreformens intentioner om at fremtidssikre velfærdssamfundet,
så det fortsat er muligt at levere serviceydelser af høj kvalitet til
borgerne – i hvert fald det første år.
Der bruges rigtig mange penge til nye IT-systemer og afdrag på gæld,
og det varer nok en rum tid, inden de fremhævede stordriftsfordele slår
igennem. Og så fæster vi lid til, at politikerne vil kikke lidt mere på
”bedste praksis” fra tidligere kommuner, når det næste budget skal se
dagens lys. Det er ikke sket i særlig udpræget grad denne gang.

Trafiksikkerheden planlagt og hvad så?
Først på året vedtog byrådet trafiksikkerhedsplanen for Ebeltoft
kommune.
Firmaet Carl Bro var sat på opgaven og Borgerforeningen kan da
også glæde sig over, at alle foreningens forslag er tilgodeset i
planen. Men nu lukker og slukker Ebeltoft kommune og så melder
spørgsmålet sig: Hvad mon der så bliver af den plan?
Var det skønne spildte kræfter?

For høj hastighed i forhold til vejens
udformning er en årsag til uheld og utryghed

Flere bekymringer
Og nu, hvor vi er ved bekymringer og usikkerhed, så glemmer vi heller ikke den pludselige og uventede
meddelelse om, at Vrinners mister sin største arbejdsplads med 70 medarbejdere. Arla stopper sin
produktion på stedet og flytter til anden del af landet, men langt nok væk til, at det ikke er realistisk for alle
medarbejdere at tage imod tilbuddet om at flytte med.
Det er et hårdt slag for de ansatte og for beskæftigelsen i lokalområdet. Dertil passerer
mange tanker omkring bygningernes fremtidige anvendelse. Måske et bryggeri?
Staten har solgt Sletterhage fyr for højeste bud! Men var det nu velgennemtænkt?
I kølvandet er der opstået problemer for såvel ejerne, som for de mange tusinde
besøgende, der hvert år gæster stedet. Andre offentlige myndigheder har forsøgt at
finde løsninger i samarbejde med de nye ejere.
De offentlige toiletforhold skal genetableres, og det skal nok nedsætte provenuet ved
salget i væsentlig grad. Dertil må forudses, at det er vanskeligt at balancere mellem
private og offentlige interesser det pågældende sted.
Vistoft Mølle blev for år tilbage restaureret af kommunens mølleudvalg i samarbejde
med den daværende ejer for ganske mange penge. For at undersøge om der
stadigvæk var midler til fortsat vedligeholdelse rettede bestyrelsen for
Borgerforeningen Mols en henvendelse til kommunen, som svarede, at der ikke mere
var bevillinger til den slags. Da Vistoft mølle stadigvæk hører til blandt klenodierne på
Mols vil Borgerforeningen gøre, hvad der står i foreningens magt, for - i samarbejde
med ejeren naturligvis - at bevare møllen for eftertiden som et flot vartegn på Mols.

Lokalplaner i Tved, Vrinners og Vistoft
Kommunalreformen medfører også en nedlægning af amterne, så vi siger farvel til samarbejdet med Århus
amt, der i sit sidste leveår lige nåede at sætte præg på lokalplanerne for Tved og Vrinners med et nej til et
nyt udstykningsområde ved Andrup og et begrænset tilsagn om nye udstykninger i Tved, idet
rummeligheden her anses for at være tilstrækkelig. Men begge byer har arbejdet ihærdigt og flot med stor
borgerinddragelse i samarbejde med kommunens planafdeling og begge steder blev lokalplanerne
godkendt inden kommunesammenlægningen. Det samme var tilfældet i Vistoft, hvor der også var en fin
borgerinddragelse.

Så heldig var man ikke i Knebel
En gruppe lokale borgere har nu gennem de sidste par år arbejdet på en ny og sammenhængende
lokalplan for Knebel by. Arbejdet startede allerede tilbage i marts 2005, hvor en engageret borgergruppe
satte sig for at stille et samlet forslag til kommunen. Gruppen delte sig op i 4 arbejdsgrupper indenfor
følgende områder: udstykninger (beboelse og industri), bevaringsværdige bygninger, trafikale forhold og
friarealer.
Gruppernes arbejde blev koordineret til en helhed og herefter viderebragt til kommunens planafdeling.
Siden hen har der været afholdt et par større offentlige møder på Molsskolen, hvor planafdelingen har
præsenteret og visualiseret forskellige input til debatten. Her i 2006 har lokalplangruppen arbejdet videre
med forslaget og gruppens forslag blev overbragt kommunens planafdeling før sommerferien 2006.
Herefter blev der afholdt et offentligt møde koordineret af medarbejdere fra planafdelingen. Det var rart at
konstatere, at mødet havde så stor deltagelse af lokale borgere, at ekstra stole måtte fremskaffes.
Vi havde nok en tro på, at lokalplansarbejdet gik hurtigere, men har måttet sande, at det er et omfattende
arbejde. Samtidig falder det sammen med kommunesammenlægningen, hvorfor planafdelingens
medarbejdere ligeledes har været meget optaget i dette regi.
Status lige nu er, at planafdelingen vil forestå det videre arbejde med at tilvejebringe det endelige
lokalplanforslag, når en gang der bliver vedtaget en kommuneplan i vores nye kommune.

Sidst på efteråret 2006 dukkede der nye input op i forbindelse med muligheder for bebyggelser på og
omkring den tidligere møbelfabrik Cama samt i området øst for Knebel Erhvervscenter (den tidligere
strikkefabrik).
Det er noget, der bliver arbejdet videre med i 2007.

Hjertestarter på Mols
På foreningens generalforsamling fredag den 27. januar 2006 blev bestyrelsen stærkt opfordret til at
arbejde for anskaffelse af hjertestarter til beredskabet i Knebel med base i Molshallen.
Ved samme lejlighed tilkendegav SOS-gruppen, der ved generalforsamlingen var repræsenteret ved Knud
Bak, sin umiddelbare interesse i et samarbejde om at løse denne opgave. SOS etablerede en hurtig
indsamling og hensatte pengene på konto i Tved Sparekasse. Sideløbende var der en livlig
korrespondance mellem SOS, Indenrigsminister samt amtsrådet. Projektet havde også stor bevågenhed
fra TV-østjylland.
Borgerforeningen Mols og SOS-gruppen fremsendte en skrivelse til
beredskabskommissionen, hvoraf det fremgik, at man ønsker kommissionens
stillingtagen til den omtalte hjertestarter, og fra kommissionen lød svaret:
- at man afventer Sammenlægningsudvalgets stillingtagen til den fremtidige
struktur for beredskabsområdet på Djursland.
- at Beredskabskommissionen gerne vil være behjælpelig med indkøb af
hjertestarter, til en pris, der svarer til det beløb, som er indsamlet til formålet.
- Skulle der være behov for instruktion i brug af hjertestarter, er
beredskabsvæsenet gerne behjælpelig med instruktør, og i øvrigt udtrykker
kommissionen sin sympati for initiativet.
Herefter indkøbte SOS en hjertestarter for de indsamlede midler til anbringelse i
Molshallen, hvis leder er uddannet i brugen af en sådan maskine.
Hjertestartere er nu så enkle, at
Efterfølgende har TRYG-fonden doneret 100 hjertestartere rundt omkring i
alle kan lære at anvende dem i
landet - nu hvor en hjertestarter må bruges af alle og er så enkel, at man kan
løbet af meget kort tid
lære at anvende den i løbet af kort tid.

Molsarkivet en succes.
Molsarkivet har nu været åben i et år på den nuværende adresse, og man kan vist roligt sige, at det første
år har været en succes. Der har kun været ganske få åbningsaftener, hvor der ikke har været besøgende
ud over arkivets faste stab.
Gæsterne har været lokale, der har forsket i egen slægt, søgt oplysninger om lokale forhold, eller bare
kigget i de mange mapper med fotos eller gamle avis udklip.
Folk er kommet forbi for at aflevere papirer og billeder, som de har fundet i forbindelse med oprydning eller
rydning af dødsboer, og det er bare dejligt, at der ikke kasseres ukritisk.
Vi har været heldige at få bemanding via museet i Ebeltoft, og Inger Moussing har fået lov at være her i to
omgange. Hun har, med sin lokale tilknytning, fået utrolig meget registreret og arkiveret og har endvidere
kunnet tage imod besøg i ”almindelig åbningstid”, hvilket har givet sig udslag i besøg fra meget fjerne egne
af Danmark. Med Lokalrådets hjælp til en pc er registreringen blevet hurtigere og mere overskuelig.
En fast flok samles hver onsdag om arbejdet; men der er stadig plads til flere, specielt fra Knebel-Vrinners,
Agri - Egens og Tved områderne.
Arkiv staben venter spændt på, hvad der nu skal ske med bygningerne på Knebel Bygade. Skal arkivet
igen pakkes ned? Vil det skade arkivarbejdet? Hvordan bliver huslejen? Hvad sker der med Museet i den
nye storkommune? Vi mener ikke, at Molsarkivet kan ligge andre steder end i Knebel, og arkivets gæstebog taler sit tydelige sprog!
Øverst på ønskeseddelen står en Internetforbindelse samt mikrofilm af de senest tilgængelige kirkebøger
fra de gamle Mols sogne, hvilket flere menighedsråd har vedtaget at bevilge penge til.

Flagalléen blev fornyet Valdemarsdag
Borgerforeningen Mols har en meget brugt flagallé på 35 flag, som gennem adskillige år har tjent ved
mange sommerfester, grundlovsfester, sportsbegivenheder og udlånt til bryllupper, runde fødselsdage og
andre festligheder.
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Flagene var efterhånden i en uhyre slidt tilstand.
Derfor var det en stor glæde, at foreningens ansøgning til
Danmarkssamfundet resulterede i 35 helt nye flag til flagalléen
ved den årlige Valdemarsfest den 15. juni 2006 i Tirstrup kirke
og efterfølgende faneoverrækkelse på Tirstrup Efterskole.
Med den markante flagfornyelse vil foreningen tilstræbe at
flagstængerne også undergår en fornyelse. Gennem rigtig
mange år har flagalléen været passet af Gerda og Egon
Pedersen, Knebel. I år har de ønsket at trække sig tilbage fra
den opgave, som nu varetages af Hans Erik Mikkelsen. Man
kan se meget mere om flagalléen på borgerforeningens
hjemmeside. Der skal her lyde en velment stor tak til Gerda og
Egon for indsatsen for Borgerforeningen.

Borgerforeningens formand modtager 35 nye flag

Nej til bioetharnolanlæg på Studstrupværket
På linje med en hel del andre har bestyrelsen i Borgerforeningen Mols drøftet debatoplægget om
etablering af bioethanolanlæg på Studstrupværket.
Vi var glade for, at der skulle udarbejdes en VVM-redegørelse med dertil hørende beskrivelse og vurdering
af projektets virkninger på omgivelserne både i anlægs- og driftsfasen, og i bestyrelsen er der stor sympati
for fremstillingen af bioethanol.
Det vil i sig selv være en stor miljøgevinst, når vore motoriserede køretøjer kan køre på et mere
miljøvenligt brændstof end olie og benzin. Men bestyrelsen har også den opfattelse, at amtet har haft stor
succes med at mindske udledningerne til Kalø Vig, der er særdeles sårbar på grund af det meget lille
vandskifte. Udledning i den størrelsesorden, som forslaget opererer med, vil sætte amtets arbejde år
tilbage. Vi finder det endvidere meget vigtigt, at vandene omkring en kommende nationalpark nyder
samme bevågenhed som arealerne inden for parken.
Placeringen af anlægget ved Studstrupværket vil
mindske den miljøgevinst, som opnås ved
produktionen af bioethanol til afløsning for benzin i
langt højere grad end ved en alternativ placering
ved recipienter med betydeligt større vandskifte,
som f.eks. ved Grenå.
Derfor argumenterede bestyrelsen for, at en rigtig
god miljøpolitik ikke tilsætter på gyngerne, hvad der
er vundet på karrusellerne.
Senere på året kunne vi så glæde os over, at
udvalget for Teknik og Miljø heller ikke fandt
forslaget acceptabelt pågældende sted, og Dong
Energi ser allerede på andre muligheder bl.a.
omkring Grenå.
Visualisering af anlæg fra offentlighedsfasen

Grundlovsdag i præstegårdens have
Samarbejdet mellem Borgerforeningen og
Menighedsrådet om det traditionsrige fællesarrangement grundlovsdag samlede igen i år rigtig mange
mennesker under den store solbeskinnede blodbøg i
præstegårdshaven.
Allerede sidste år var det lykkedes at få biskoppen fra
Roskilde, Jan Lindhardt, til at love at komme til Mols
og holde grundlovstalen. Han benyttede bl.a.
lejligheden til at slå et slag for kirkeordningen.
Den musikalske underholdning var lagt i hænderne på
Knebel-Rolsø kirkekor og organist Vibeke Højlund. Og
senere var der kaffe og kage til de fremmødte.
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Biskoppen over Roskilde Stift, Jan Lindhardt

Sommerfesten
Efter flere år uden overskud skulle der ske noget nyt i 2006. Der skulle satses på en ”sikker 32.
sommerfest”! Sommerfestkomiteen glædede sig til at præsentere en lang række kendte kunstnere og
anden underholdning ved årets store festuge på Mols. Og denne gang blev der satset ekstra meget på
annoncering med radioreklamer for 20.000 kr. – muliggjort af tre sponsorer.
Kirkekoncerten i Knebel kirke med ”De Tre Fløjter” åbnede sommerfesten om onsdagen i uge 27 som
sædvanligt. Publikum fik et frisk pust på den klassiske koncertscene med ny-fortolkning af populære
klassiske musikstykker.
Torsdagen var bankodag. Det gik godt - som det plejer!
Fredag satsede komiteen på Zididada til 80.000 kr. Dertil The Hillibillis. Fredagens underskud androg
omkring de 30.000 kr. Der var budgetteret med mindst 500 gæster i teltet, men der kom kun omkring 300
betalende.
Lørdag aften leverede Fuglsøcentret maden til bufféen. Bamses Venner og Little Big Band leverede varen.
Det er længe siden, der har været kødannelse en lørdag aften efter kl. 22.00 for at betale entré. Det var
lørdag aften, som reddede overskuddet hjem ved denne sommerfest.
Optoget gennem Knebel by med Ebeltoftgarden i spidsen var blandt de flotteste optog gennem tiderne, og
Anne Gadegård trak omkring 700 tilskuere til teltet søndag eftermiddag, så søndag gav også en
rekordomsætning.
Næste år har sommerfestkomiteen booket Bamses Venner igen. Bamses Venner har vist sig still going
strong, og buffeen leveres atter fra Fuglsøcentret.

Koncert i Mols Bjerge
Gennem snart mange år har Borgerforeningen stået for
gode koncertarrangementer i Svends Kælder i Mols Bjerge.
De sidste tre år med et stigende antal tilhørere. Op mod et
par hundrede mennesker overværede koncerten med
Arosia i 2005. Men så gik det helt galt i år. Regnen silede
ned fra morgenstunden og ingen kunne drømme om, at
komme til koncert i de udendørs smukke omgivelser, så
koncerten med det 35 mand store blæseorkester fra Grenå
måtte i hast henlægges til tørvejr i Molsskolens store festsal.
Tilhørerne, som jo selv sagt forventede en dejlig musikalsk
oplevelse i Mols Bjerge, svigtede totalt. Der var færre
tilhørere end udøvende musikere den dag. Imidlertid skal
man ikke lade sig slå ud af et enkelt uvejr, og
Borgerforeningen har da også fået mange opfordringer til at
fortsætte med at arrangere koncerter i Mols Bjerge.

Svends Kælder i Mols Bjerge, med adgang fra Lyngevej i
Knebel, en perfekt ramme om musikarrangementer, dog
ikke i silende regn, som dette år.

Årets landsby 2006
Borgmesteren i Ebeltoft kommune har fra Landsforeningen Landsbyerne i Danmark modtaget en
opfordring til at udsende en efterlysning af kandidatemner til ”Årets Landsby 2006”. Borgmesteren mener i
sit brev til Borgerforeningen Mols, at forudsætningerne for at deltage i konkurrencen passer fortrinligt på
Knebel, og han håber, at foreningen har lyst til at motivere byen som kandidat i 2006.
Knebel er et knudepunkt på Mols. Byen har en velanskrevet skole, som er stærkt fremme i skoene på den
pædagogiske front og seks såkaldte væresteder med lokaler i varierede størrelser på brandstation,
lokalarkiv, sognegård, hal og skole, samt i aktivitetscentret Lyngparken. Og da der er en stor nærbutik og
en gammel kirke med et nyt, flot alterparti, skabt af Bjørn Nørgaard, er konkurrencens hovedhjørnestene til
stede i landsbyen.

5

Konkurrenceparameteret, ”konkrete planer og tiltag for mere
bosætning og nye arbejdspladser i landsbysamfundene”,
passer som fod i hose til den aktuelle situation i Knebel,
som et stigende interessant bosætningsområde, idet byen
netop er i fuld gang med at lave en lokalplan for hele byen til
afløsning af de ti lokalplaner, som p.t. er gældende for
området. Dette arbejde er et godt eksempel på et fint
samarbejde mellem de mange lokalt interesserede og
kommunens planafdeling. Da lokalplanen omfatter en
samlet by, og planen blandt sine formål har at bevare de
karakteristiske træk i bymiljøet, herunder bebyggelser af
arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, indeholder planen
endvidere en historisk redegørelse med beskrivelse af
landsbyens byggeskik.
Den videre rekommandation kan ses på borgerforeningens
hjemmeside http://www.borgerforeningenKnebel set fra luften
mols.dk/Arkiv/Forslag/Aarets%20Landsby%20motivering.pdf
I slutspurten valgte dommerkomiteen imidlertid at give prisen til landsbyen Ballum ved Bredebro i
Sønderjylland. Dommerkomiteen bestod af fhv. indenrigsminister Britta Schall Holberg, fhv. borgmester og
amtsrådsmedlem, Axel Lind, Spøttrup og bestyrelsesmedlem, Hans Christensen, Højen

Nationalparken Mols Bjerge
I en to års periode fra sommeren 2003 har styregrupper og
arbejdsgrupper i de syv pilotområder set på fordele og ulemper,
muligheder og begrænsninger i forbindelse med eventuelle
nationalparker i Danmark. Pilotprojekterne gennemførtes i
brede samarbejder mellem myndigheder, interesseorganisationer og
private lokalt i områderne. En undersøgelse, som Center for Skov &
Landskab på Landbohøjskolen har offentliggjort, viser at danskerne
gerne vil have nationalparker i Danmark og sætter naturbeskyttelse højt
på dagsordenen.
I sommeren/efteråret 2005 afleverede projekterne deres slutrapporter,
der efterfølgende blev vurderet af Den Nationale Følgegruppe.
Følgegruppen afleverede den 1. marts sine anbefalinger til
Miljøministeren. Og i maj forelagde miljøministeren sin redegørelse med
bud på de overordnede emner, der skal med i den kommende lov om
nationalparker for Folketinget, og et lovforslag om nationalparker har
været sendt i høring frem til den 25. oktober 2006.
Folketingets miljøudvalg besøgte Mols Bjerge som det første pilotprojekt
den 30. aug. 2006, og flere af medlemmerne gav udtryk for, at de ikke
havde troet, at der var så enestående områder i Danmark. Det var deres
første besøg i området.
Borgerforeningen er langt fra tilfreds med udkastets forslag om
planlægning og drift af nationalparken, hvor der er afgørende mangel på
lokal indflydelse.
Der skal oprettes en fond for hver nationalpark, hvor bestyrelsen udpeges
af miljøministeren. Borgerforeningen finder det afgørende, at bestyrelsen
i Nationalparken repræsenterer de lokale interesser, så der ikke blot
sikres lokal indflydelse, men også bestemmende indflydelse. Dette har
været en forudsætning for pilotprojektet nationalpark for Mols Bjerge.
Borgerforeningen henstiller derfor til ministeren at sikre den lokale
indflydelse i planlægning og drift af nationalparkerne.

Støtteforening til Nationalparken

De syv pilotprojekter

Folketingets miljøudvalg i Mols Bjerge,
hvor flere medlemmer aldrig havde
været før.

På det sidste har der været forsøg på at danne en støtteforening – i sig selv et prisværdigt initiativ. Men
hvis ikke støtteforeningen vil fortsætte arbejdet i forlængelse af den enstemmige indstilling fra
styregruppen, så bør man lade opgaven ligge. Det er nemlig helt unikt, at der i styregruppen for Mols
Bjerge projektet er opnået konsensus. Dertil er det vigtigt at understrege, at såvel borgmesteren i Århus
som Randers og sammenlægningsudvalget i Syddjurs, samt Regionsrådet for Midtjylland har fremsat
støtteerklæringer.
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Molbostøtten
Borgerforeningen Mols har lagt sig i selen for at samle penge ind til
restaurering af Molbostøtten, der er under stærkt forfald og trænger til
renovering og efterfølgende vedligeholdelse. Gennem fonde og
indsamling er det næsten lykkedes at nå det budgetterede beløb. På
vores hjemmeside har man løbende kunnet følge begivenheden og
her fremgår det, at beløbet ligger i omegnen af 40.000 kr.
Blandt indsamlingsmulighederne har samarbejdet med SPAR i Knebel
om salg af Molsvinen vist sig som en succes, der søges videreført
med et nyt motiv fra Mols på vinflaskerne i 2007.
Med de indsamlede midler har bestyrelsen besluttet at igangsætte
restaureringsarbejdet og foreningens tidligere formand, arkitekt Leif
Johannessen har påtaget sig at lede arbejdet. På nuværende
5 kr. pr. solgt vinflaske til Molbostøtten
tidspunkt ligger en fuldt færdig plan for restaureringen – udarbejdet
i samråd med landets ypperste eksperter på feltet. Desværre har det ikke været så let at skaffe
håndværkere, der kunne afse tid til det tidkrævende og vejrafhængige restaureringsarbejde med at bevare
de fire relieffer, som illustrerer fire af de mest kendte Molbohistorier: Storken i rugmarken, Kirkeklokken,
Stokken og Pølsen.

Politikermøde
Borgerforeningens traditionelle årlige møde sidst på året med de lokalt valgte politikere blev også
gennemført i år. Denne gang med repræsentanter fra sammenlægningsudvalget. Alle lister deltog i mødet,
hvor selvsagt det første budget i den nye kommune var i fokus. Der var heller ingen, som ytrede den store
glæde og tilfredshed med budgettet, som slet ikke – ja snarere tværtimod - afspejler de store og flotte
visioner, der er markedsført for Syddjurs kommune. Men vi fæster lid til, at politikerne vil kikke lidt mere på
”bedste praksis” fra tidligere kommuner, når det næste budget skal se dagens lys.
Det er et stort aktiv, at borgerne nu har mulighed for at følge debatterne i byrådssalen over Internettet,
men det er en skam for demokratiet, at der ikke er ordførerrunder. Det unddrager pressen og den enkelte
tilhører muligheden for at vurdere, hvad listerne står for og fremmer tendensen til, at medlemmerne bliver
til borgmesterens nikkedukker, når de kun skal nikke ja eller har personlige kommentarer. Tendensen til at
agere bag lukkede døre ved mødeafbrydelser vil stige, og det er jo slet ikke i tråd med hverken løfter eller
intentioner.
Der er heller ikke meget ved at opfordre borgerne til at deltage i et debatforum på kommunens
hjemmeside, hvis byrødderne ikke vil debattere med borgerne.

Lokalrådene bliver til distriktsråd
Også Lokalrådene bliver nedlagt med udgangen af 2006. Efter 16 års virke afvikles en god ordning, som
Ebeltoft kommune kan være stolt af, og som er blevet rost og fremhævet i alle kredse, hvor foreningsforhold drøftes og ildsjæle mødes. Ordningen byggede på decentralisering af forenings- og kulturlivet og en
enestående tillid fra politikere og forvaltning. På alle måder har vi lokalt på Mols og Helgenæs værdsat
ordningen.
Nu afløses den af distriktsråd, men beføjelserne er slet ikke de samme - endnu. Borgerforeningen og det
tidligere lokalråd er derfor enedes om et nyt oplæg til vedtægter, der gør distriktsrådet til en
paraplyorganisation for både planlægning, udvikling og kulturlivet på Mols/Helgenæs. På den måde kan vi
med tiden håbe på, at distriktsrådet kan få beføjelser på linie med det gamle lokalråd, hvor
distriktsrådmedlemmerne er forpligtet til at arbejde ud fra helhedens interesser for at fremme fritids- og
kulturmulighederne i lokalområdet, og borgerforeningen fortsat kan tage sig af planlægningsafdelingen.

Fælles internetportal for Mols og Helgenæs
Borgerforeningen Mols har lagt sig i selen for at skaffe en interaktiv portal www.molsportalen.dk til brug for
alle på hele Mols og Helgenæs. Portalen er p.t. under opbygning og skal fungere på den måde, at de
enkelte foreninger, skoler, initiativtagere m.fl. selv skal fylde siderne ud.
Brugerne kan uden andre dikkedarer end at tilmelde sig portalen selv skrive i aktivitetskalenderen. Man
skal altså ikke om ad en webmaster eller en sekretær i lokalrådet. På portalen kan man også se, om andre
arrangementer kolliderer med det, som man selv er i færd med at tilrettelægge.
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I Borgerforeningen tror vi, at det vil blive en god hjælp
for mange. Men klik selv ind og se de første tiltag. Flere
foreninger har allerede set mulighederne.
www.molsportalen.dk skulle gerne vokse sig større og
bedre. Det er gratis at tilmelde sig portalen, og her fås
også en gratis mailadresse, hvis det er en sådan, man
mangler. Man kan endvidere annoncere, købe, sælge
eller bytte på Markedspladsen og give sin mening til
kende i Forum. Dertil kan man blive adviseret via en
mail fra portalen, hvis man ønsker en sådan reminder,
når aktivitetskalenderen eller andre sider opdateres. På
den måde er portalen altid først med det sidste.
Aktivitetskalenderen holder dig orienteret

Afslutning
Borgerforeningen Mols deltog sammen med en række andre den 26. marts i et lukket åbningsarrangement
af de to spor i landskabet: ”Sporet ved Vrinners hoved” og ”sporet i Skjellerup ådal”. DGI Karpenhøj havde
inviteret til indvielse af sporene, som begge omtales nærmere på Molsportalen og borgerforeningens
hjemmeside. Her er det også muligt at gense udsendelserne med de involverede lodsejere i TV2østjylland.
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, men det er
mig magtpåliggende at hævde, at lokalsamfundet bliver fattigere, hvis ingen vil påtage sig det nødvendige
arbejde for fællesskabet.
Derfor skal der lyde en tak for indsatsen til vore afgående byrådsmedlemmer: Carl Johan Nielsen, Bo
Fisker, Finn Thomsen og Hanne Tylén samt held og lykke til det fortsatte byrådsarbejde i Syddjurs for
Gunnar Sørensen, Ole Bollesen og Jørgen Brøgger.
Borgerforeningen har i regnskabsåret støttet Foreningen til fremme af Hospice på Djursland, Legendernes
Budbringere, Vinterbaderne, Erhvervsrådet på Djursland samt ydet 1500 kr. til hovedpræmien ved
sommerfestens bankospil, ligesom vedligeholdelseskontoen for Molbostøtten har fået et beløb.
Borgerforeningen har 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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