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Beretning 2009

Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols aflægger

Mange mennesker kloden rundt fik tændt nye
håb i og med, at præsident Obama indtog den
mest magtfulde stilling i verden. Optimisme og
forventninger hobede sig op – måske så højt, at
de slet ikke kan indfries.
Med flere end 120 stats- og regeringschefer fra
hele verden, tegnede COP15 til at blive et af de
største topmøder nogensinde. Den globale
opvarmning er en realitet, og ingen lande i
verden kan unddrage sig konsekvenserne. En
juridisk bindende aftale i København var målet,
men klimakonferencen blev på baggrund af de
kæmpestore forventninger et klart og tydeligt
antiklimaks. Forventningerne har været store
og ambitionerne ligeså. Ikke alene er vi meget
forventningsfulde, men også bekymrede, for vi
lever i en verden, hvor alt, hvad der sker, også
kan mærkes her hos os med konsekvenser for
os hver især. Krisen ansporer til mådehold efter
mange glade år med stigende forbrug, og det at
have og kunne beholde et arbejde er ikke
længere så selvfølgeligt.
Den kommunale økonomi ligger i ruiner. Færre
medarbejdere i ældreplejen, dårligere
vedligeholdelse af grønne områder, farvel til en
bogbus, nedlæggelser af busruter, ringere
kvalitet af undervisningen i folkeskolerne og
meget, meget andet. Syddjurs Kommune er
endt i et økonomisk mareridt med massive
nedskæringer, og det kommende byråd skal
straks tænke på besparelser. Ja, i kommunens
seneste budget indgår en uspecificeret
besparelse på 39 millioner kroner i 2011. Den
skal det ny byråd i gang med at finde.
Besparelsen bliver en udfordring, og på det
punkt har det gamle byråd altså ikke gjort
arbejdet færdigt. Kommunens stramme livrem
har sågar ramt gadelysene, men her kan hentes
flere besparelser ved at slukke alle gadelamper
i hele kommunen i de sene nattetimer. Hvorfor
skal kun hver anden lampe slukkes i byerne?
Lommelygter er lige så anvendelige i byerne
som uden for. Trygheden er ikke et gangbart
parameter i denne sammenhæng.

Der kan skrives to historier om USA's præsident
Obamas første år som verdens mest magtfulde
mand: Den første handler om nye toner og
optimistiske budskaber, den anden om uindfriede
løfter.

Reduktioner i bl.a. den kollektive trafik

Flere besparelser i vente

Arbejdsfyldt år og stor medlemsfremgang
2009 har været et arbejdsfyldt år for Borgerforeningen, der som bekendt er
Distriktsråd for Mols og Helgenæs. Store og tunge sager har været omkring
bestyrelsens bord - mange endog i flere omgange og ofte på foranledning af
lokalbefolkningens henvendelse. Derfor er det også en stor tilfredsstillelse, når
arbejdet bærer frugt.
Det står nu klart, at Region Midt - efter mere end et års diskussion og 15.000
underskrifter - har besluttet sig for at flytte akutbilen fra Grenå til en placering
midt på Djursland. På samme vis glæder vi os over, at TDC har opsat foreløbig
2 master til mobiltelefoni på steder, hvor mobilforbindelsen faldt helt ud. I
Strands er det også nødvendigt at få opsat en mast, men her har været lokal
uenighed om mastens placering, så vi kan ikke klandre TDC for et manglende
resultat på nuværende tidspunkt. En løsning synes dog at være på vej.
Jeg vil ikke sige, at vi blev kimet ned, men rigtig mange henvendelser indløb til
foreningen om forringelsen af postservice i området. Post Danmark har bøjet sig
og tømmer fortsat postkasser, som ellers var dømt nedlagt, og postbutikken i
Knebel er udvidet. Igen et bevis på, at når vi står sammen, så bliver der lyttet.
Rigspolitichefen har kaldt Østjyllands Politi til orden, så Borgerforeningen
alligevel må opsætte webkamera på toppen af Sletterhage Fyr trods tidligere
afslag.
Desværre er det ikke lykkedes at skaffe midler til renovering af Vistoft Mølle,
men Helgenæs Forsamlingshus fik sine små 100.000 fra LAG-midlerne.

Placeres midt på Djursland

Alle gode oplevelser for en forening, hvis medlemstal i dag udgør 16% af den
voksne valgberettigede del af befolkningen. Man har indset det nødvendige i at
stå sammen i marginaliserede områder, men det kan sagtens blive bedre endnu.
Foreningen har mange jern i ilden

Er Syddjurs og Århus ikke ligestillet i muslingesag?
Fiskeridirektoratet har afvist etablering af muslingefarm i Århus Bugten, men tilladt den i Knebel Vig trods modstand
fra Miljøcenter Århus og Århus Universitets marinebiologisk Institut. Både
Århus og Syddjurs kommuner har afvist i høringsrunder. Direktoratet lyttede
kun til Århus, men gav dog hele 3 afslag i Knebel Vig, før man pludselig gav
lov uden ændring i beslutningsgrundlaget. Distriktsrådet har stadigvæk dialog
med Direktoratet om sagen. Bestyrelsen betvivler, at fremgangsmåden kan
henregnes under god forvaltningsskik og forstår ikke, hvorfor der blev givet 3
afslag. Med uændret beslutningsgrundlag kunne tilladelsen lige så godt være
givet med det samme. Sagen vækker også forundring i kommunen og rejses
som forespørgsel til ministeren.
Hele sagsforløbet er tilgængeligt
på foreningens hjemmeside.
Ligesom alle dokumenter er samlet på kommunens hjemmeside på adressen
http://www.syddjurs.dk/nemindsigt/CaseView.aspx?case_id=188821

Fra Sundhedshus til fremtidens Landsby
Med den store lægemangel in mente har borgerforeningen gang i etablering
af et sundhedshus, så generationsskiftet bliver lettere, og vi får mulighed
for at tiltrække nye læger til Mols og Helgenæs. De gamle enmandspraksis
har overlevet sig selv. Der kræves kolleger og fællesfaciliteter.
Brugerkredsen omfatter læger, tandlæger, sygeplejersker, terapeuter og
psykologer i samme hus med mange fællesfaciliteter og samlet modtagelse.
Det hele placeres, så det indgår i en fornuftig sammenhæng med den øvrige
byfornyelse og boligrenovering. Vi kan endog se frem til at skaffe 1.8 mio.
kr. i støtte til projektet. Hvis det ikke lykkes at få projektet gennemført, må
vi se i øjnene, at de lokale lægepraksis ophører ved generationsskiftet, og så
skal vi til Rønde eller Ebeltoft for at komme til læge.

Respekt og samarbejde er nødvendigt
På det seneste har vi i Syddjurs kommune haft en konstitueringsrunde, der vel nærmest har sat kommunen på
Danmarkskortet med ny borgmester hver tirsdag. Den sidst valgte borgmester har alle 27 bag sig i byrådet, som med
smil vil bære sin byrde, og Byrådet er nødt til at samarbejde.
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Det betyder selvfølgelig ikke, at politikerne altid er enige. Man skal
kunne se en forskel. Politikere skylder hinanden og vælgerne at
være uenige – det er det, de er der for. Den politiske debat er
nødvendig for at finde holdbare løsninger. Og selvom mange
danskere synes, at tonen er blevet for hård, så er den slet ikke i
nærheden af andre lande, hvor politikerne virkelig går til stålet.
Borgerforeningen er vant til et godt samarbejde med Byrådet. Vi
håber det fortsætter! I øvrigt kan vi glæde os over, at den eneste
fremgang i stemmeprocenten ved dette valg blev målt på Mols og Helgenæs. Den beskedne fremgang var fra 70,5 i
2005 til 70,57 ved tirsdagens afstemning om de 27 pladser i Syddjurs Byråd.

Mange høringsfaser
På flere felter har der været store høringsfaser, Borgerforeningen har på
to møder behandlet forslag til Nationalpark Mols Bjerge og fremsendt
høringssvar. Der peges bl.a. på svagheder og dilemmaer i sammensætningen af råd og nationalparkbestyrelse. Høringssvaret nød dog ikke
fremme i ministerens endelige forslag.
Det med spænding længe ventede forslag til kommuneplan blev
fremlagt til høring 8. september. Bestyrelsen lod afholde et offentlig
møde om forslaget og fremlagde sit forslag til høringssvar på
hjemmesiden med mulighed for at fremsende kommentar inden svaret
Forslag til rammer, som er medtaget efter høring
gik videre til planudvalget.
Vi kan glæde os over, at stort set alle vore indsigelser og forslag er tilgodeset i den endelige kommuneplan. Tved og
Vrinners blev medtaget som lokalbyer. Udbygningsmulighederne i Knebel, der er stærkt begrænsede, blev fuldt
indlemmet. Restriktioner mod nye boligområder er mange, fordi byen ligger ved kysten og tæt på Nationalpark Mols
Bjerge. Helgenæs og Mols er kategoriseret til at være et område af særlig landskabelig interesse. Sådanne områder må
kun i ganske særlige tilfælde inddrages i byvækst. Opgaven består derfor i at udpege de arealer, som støder mod
færrest restriktioner, og hvor udbygningen kan udformes, så den på en gang er attraktiv for tilflyttere og samtidig kan
tilpasses kystlandskab og naturhensyn. Befolkningsprognosen for Syddjurs Kommune viser i perioden 2009 – 2019, at
der vil være en befolkningstilvækst på ca. 200 nye borgere i området.

Grundlovsdag
På trods af vejrgudernes truende adfærd afviklede Borgerforeningen Mols og Fællesmenighedsrådet for Knebel og
Rolsø sogne en vellykket grundlovsfest i præstegårdshaven i Knebel uden én regndråbe.
Årets grundlovstaler, forhenværende folketingsmand Aage Frandsen, guidede de omkring 120 fremmødte gennem
grundlovens interessante og mangeårige virke. Fra starten i 1849, hvor man efter datidens forhold var stærkt
imponerede over, at hele 15 % af befolkningen fik ret til at stemme, medens de resterende - opdelt og omtalt som de 6
F´er - forblev uden stemmeret. De 6 F´er omhandlede Fruentimmere, Folkehold, Fremmede, Fjolserne, Fattige og
Forbryderne. Faktisk helt frem til
grundlovsændringen i 1915 havde et fåtal
stemmeret. Med stemmeret til kvinder i 1915 nåede
procenten op på 95, idet det nu kun var de
økonomiske dårligst stillede, som endnu måtte vente
en rum tid, indtil grundloven i 1953 igen udvidede
stemmeretten.
Grundlovens fædre var på sin vis stærkt fremsynede
og grundlovens bogstav er i mange paragraffer helt
oprindelige i sin udformning, selvom grundlovens
ånd har undergået ændringer i takt med samfundets
opfattelse og tolkningen af grundlovens tekst.
Grundlovstaleren foran de fremmødte i præstegårdshaven
Mange forordninger og love er senere kommet til og
supplerer grundlovens fundamentale betydning for vort demokrati.
Shanghai-akademiet stod for den musikalske underholdning med dygtige solister i et nutidigt program og
understøttede fællessangen.
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Molsarkivet fortsat i god gænge.
Molsarkivet er nu på vej ind i sin 5. sæson, og der er stadig livlig aktivitet hver onsdag aften. Besøg fra alle egne af
Danmark, med spørgsmål om personer, steder på Mols og Helgenæs, samt ikke mindst mails fra især USA, holder
den faste stab beskæftiget med at grave oplysninger frem om alle former for lokale forhold. Kærkomne besøg af folk,
der kommer for at aflevere effekter, og som så i forbindelse med afleveringen, hurtigt bliver opslugt af at kigge i de
gamle foto album, gør det ekstra sjovt at være en del af personalet, og ved det efterfølgende kaffebord, bliver der altid
tid til supplerende spørgsmål til gæsterne, ja og det er da mere end en gang hændt, at ukendte familieforhold pludselig
er dukket op.
Vi har været heldige med lidt tilgang i ”personalet”, og det er dejligt. Dertil har
vi et forbilledligt samarbejde med vores nye ejer af bygningerne, Bjarne
Rasmussen. Her går vi aldrig forgæves, hvis vi har ønsker om forbedringer, og
har en ubeskrivelig frihed til at agere, som vi vil. Vi har bl.a. fået sat en dør i
fra vævestuen og ud i det fri, så nødudgangsforholdene er i orden.
Vi er begyndt at følge den nye struktur inden for museumsområdet. Skal der
være et stort museum for hele Djursland? Hvad er i så fald konsekvensen for
Molsarkivet? Vi har fra Molsarkivet taget initiativ til et fællesmøde med de
Arkivbillede
andre arkiver i Syddjurs kommune og med Ebeltoft Museum, så vi kan holde
os opdaterede.
På ønskesedlen for fremtiden står selvfølgelig ro omkring lokalesituationen. Det store og frivillige arkiveringsarbejde
gør, at vore arkivskuffer er ved at være fyldte, men her ser det ud til, at en donation af tiloversblevet inventar fra
Nordea kommer os til gode.
Som sidste år er et af de store ønsker at komme i gang med at implementere ARKIBAS, Museumsverdenens
professionelle arkivsystem, og her vil Borgerforeningen i samarbejde med forskellige instanser forsøge at fremskynde
den proces, så alle 7 lokalarkiver i Syddjurs kan komme i gang på en gang
Endelig skal der igen i år lyde en stor tak til de frivillige omkring arkivet. Uden jer intet arkiv!

Sommerfesten
Der er grund til at rette en stor tak til alle hjælpere, store som små, og alle sponsorer, som gjorde det muligt at
gennemføre Sommerfesten på Mols 2009. Takken skal også rettes til Fuglsøcentret, Søspejderne på Mols og Syddjurs
Sportsrideklub, som sled bravt i det under det nye koncept.
Sommerfesten var ualmindelig hyggelig, og der har lydt mange positive ord om
arrangementet. Vi vil især gerne fremhæve det flotte optog og de gratis
aktiviteter for børn på festpladsen, som var rigtig gode og trak mange mennesker
til. Vanen tro blev der holdt fest lørdag aften. Det skete i år i Molshallen. Her
gav ”CC & Lee” og ”Den Røde Tråd” den hele armen og fik alle ud på
dansegulvet.
Sommerfesten gav samlet set et overskud på ca. 35.000 kr. som går til
ungdomsarbejdet på Mols og Helgenæs. Såfremt Sommerfesten på Mols skal
bestå, skal der atter en gang sammensættes en helt ny sommerfestkomite og
planlægningen af sommerfesten 2010 er allerede i fuld gang. Målet er naturligvis, at det skal være endnu bedre og
endnu sjovere at deltage næste år. Så hvis du har lyst til at prøve kræfter med et sådant arrangement, skal du blot
henvende dig til Peter Mikkelsen på mail pmmols@post7.tele.dk

Vælgermøde på Molsskolen
Borgerforeningen arrangerede i samarbejde med Skolebestyrelsen
et velbesøgt vælgermøde på Molsskolen den 5. november.
Her var der tilkendegivelser fra alle partiledere om, at Molsskolen
kunne få sin indskolingsmodel tilbage. Samtidig lovede man, at der
ikke ville komme forslag til flere skolelukninger i næste
valgperiode, at ungdomsskolen på Mols ikke ville blive nedlagt, og
at man ville være positiv for forslag om at gennemføre et forøget
samarbejde mellem alle institutioner på Mols. Så skolebestyrelsen
kunne ikke være andet end tilfreds med tilsagnene.
Del af panelet til vælgermødet på Molsskolen

Afslutning
Igen i år spillede Arosia jazz i Svends Kælder for et stort publikum og Dronningen indviede Nationalpark Mols
Bjerge den 29. august, ved hvilken lejlighed Foreningens formand var inviteret som konferencier ved eftermiddagens
underholdning. Vi har deltaget i Nabonetværkets kickstart den 1.11 i Fuglsø, og Sundhedsmessen den 22.10 i
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Molshallen. Molsportalen er i fortsat god gænge med flere og flere redaktører, annoncører og daglige brugere. Sidste
nyt på portalen er et forsøg med en kør sammen funktion, hvor man kan tilbyde samkørsel under overskriften, ”Vil du
have et lift”?
Der er håb om, at en ny cykelsti fra Egens igennem Vrinners og Knebel
til Molsskolen. Syddjurs Kommune har søgt om op til fire millioner
kroner i en pulje, som kom til verden i forbindelse med Folketingets
grønne trafikforlig.
Som nogle sikkert har bemærket, har Borgerforeningen indledt et
samarbejde med Molsamatørerne, som får et støttebeløb til rollehæfter
mv., og vi glæder os allerede til næste forestilling, som er planlagt til at
finde sted på Molsskolen den 17. februar. Mere kan vi vist ikke sige om
den sag i dag udover, at medlemmer får entre til halv pris.
Der er opsat juletræer og bevilget 3.000 kr. til sommerfestens
Molsportalen fortsat i vækst
bankopræmier. Søspejderne på Mols har fået 3.000 kr. Det samme fik
Syddjurs Sportsrideklub og 3. klasserne på Molsskolen har også fået 3000 kr., så klasserne kunne rejse til København
og modtage den 2. præmie, som de opnåede i den landsdækkende konkurrence fra Eksperimentariet.
Borgerforeningen støtter også opførelsen af den genopdagede operette MOLBOERNE i Fuglsø-centret den
20.02.2010.
Eftersom opkrævning af medlemskontingentet efterhånden beslaglægger en voldsom stor del at kontingentet, har
bestyrelsen besluttet, at den fremtidige medlemsopkrævning skal foregå via
PBS.
Med håbet om, at medlemmerne tager godt imod denne form for
opkrævning og lader betalingsservice forestå overførslerne, minimeres foreningens udgifter mest muligt. Med den
beslutning ophører opkrævningen via det postomdelte indbetalingskort til alle husstande på Mols og Helgenæs.
Til sidst – men ikke mindst – skal der lyde en varm tak til vore samarbejdspartnere, herunder Molsskolen,
Brandmandskabet, Lyngparken, Menighedsråd, SOS, presse og myndigheder for et frugtbart samarbejde og god
behandling. En særlig tak skal dog lyde til Malermester Bjarne L. Sørensen, Grønfeld for den store donationen i
forbindelse med restaureringen af Molbostøtten.
Og til allersidst skal der lyde en tak for samarbejdet til bestyrelsen, der igen i år har haft et ganske usædvanligt travlt
år.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlings debat og forhåbentlige godkendelse.
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