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Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at
glædes over i det forløbne år, har det ikke desto
mindre været et år præget af den økonomiske
krise, der har ramt verdenssamfundet og
dermed også det danske samfund. Krisens
globale omfang gør, at virksomhederne er ramt
af mindre omsætning både ude og hjemme, og
mange har mistet deres arbejde. Butikkerne
tjener færre penge, når kunderne har mindre at
købe for, og endda er vi i Danmark ikke ramt
så hårdt som andre samfund.
Set under den synsvinkel forekommer
trængslerne i Borgerforeningen såre små.
Alligevel vil bestyrelsen ikke tøve med at kalde
2010 for et problemfyldt år. Ofte har vi ment at
følge vejen frem mod fornuftige og gode mål
og undervejs flyttet adskillige sten, blot for at
opdage nye sten længere fremme i forløbet.
Men intet er så fortvivlende, at man ikke stadig
kan håbe.
Allerede kort tid efter, at bevillingen på 1.8
mio. kr. til Projekt Fremtidens Landsby blev os
meddelt den 20. jan., begyndte problemerne at
vise sig. Danske Bank i Knebel lukkede sin
filial og satte bygningerne til salg. Det fik den
ene lægepraksis til at forlade projektet om det
fælles Sundhedshus til fordel for egen praksis i
de nu ombyggede banklokaler.
Imidlertid var der vilje blandt de resterende
deltagere i projektet til at fortsætte, og da det
samtidig blev en mulighed med et fællesprojekt
på kirkens jord overfor brandstationen, indgik
menighedsråd og borgerforening i et gensidigt
samarbejde. I enighed fremsendtes købstilbud
samt forslag til fælles drift af sundheds- og et
senere menighedshus gennem udarbejdelse af
forslag til vedtægter for en erhvervsdrivende
fond, hvor også en privat investor var sindet at
indskyde op til 5 mio. kr. afdragsfrit frem til
investors død.
På den måde kunne Sundhedshuset fremstå
som nok et af landets smukkest beliggende og
med den lavest tænkelige husleje, hvilket ville

Den verdensomspændende finanskrise
forårsagede dønninger overalt – gav sig endog
udslag i borgerforeningens bestræbelser på at
gennemføre projekt Fremtidens Landsby

Ingen byggegrunde i kommunens 4. største
vækstområde – Det vestlige Mols

En enkelt nyansættelse efter hvervekampagnen
på beredskabsstationen i Knebel

Mobilmaster nu også i Vrinners og Strands!

Containere blev fjernet fra Nationalparken

optimere muligheden for at bevare
lægepraksis i den foreliggende situation med
stor lægemangel.
På provstiets foranledning udarbejdede
Borgerforeningen skitser og modeller på
grunden. Endvidere søgte vi dispensation fra
strandbyggelinjen samt byggetilladelse med
lokalplanpligt til følge. For ikke at forsinke
sagen yderligere indgik vi aftale med
kommunen om selv at forestå lokalplanarbejdet. Men - efter ¾ års arbejde i god tro –
blev vi afvist af Stiftsøvrigheden på et
skelsættende møde den 14. okt. Den kgl.
Bygningsinspektør ville ikke anbefale
projektet, hverken beliggenhed, udformning
eller finansiering af grunden kunne anbefales.
Det blev nævnt for første gang på mødet, at
stiftsøvrigheden ikke kunne godkende den
grundpris, som borgerforening og
menighedsråd havde fundet frem til.

Model og tegninger af Sundhedshus og sognehus
Projektet blev forelagt på et offentligt møde på Molsskolen 20. september, hvor det faldt i
god jord hos de fremmødte.

Menighedsrådene og Provstiudvalg udviste gennem hele perioden stor interesse og velvilje overfor projektet. Den
kgl. Bygningsinspektør udviste en så kritisabel og hånlig opførsel, at samtlige lokale tilstedeværende mødedeltagere
enedes om at fremsende protest efter mødet.
Hele sagen ligger på foreningens hjemmeside på adressen http://www.borgerforeningen-mols.dk/Sundhedshus.htm.
Her kan enhver ved selvsyn finde flere enkeltheder i sagsforløbet og danne sig sin egen mening, så vi ikke her nødes
at gå i enkeltheder. Her kan man også se fredningsmyndighedens dispensation til projektet. Med den afslutning på det
fælles projekt er der atter en gang spildt mange gode kræfter og brugt en masse kostbar projekttid til ingen nytte.

Projekt fremtidens Landsby
Med turbulensen omkring Sundhedshuset har det været lidt vanskeligt at holde fokus på den øvrige del af Projekt
Fremtidens Landsby. Regionen har krav på halvårsrapport om fremdriften i projektet. Den økonomiske krise har sat
sine spor hos nogle af samarbejdsparterne. De bevilgede tilskudsmidler på 1.8 mio. kr. må ikke bruges til grundkøb,
men kan ikke anvendes uden et sted at bygge eller ombygge, og når nu kirkegrunden ikke længere er en mulighed,
skal der findes et alternativ. Derfor har Borgerforeningen kontaktet Sundhedsministeren for at høre, om en privat
forening på linje med regioner og kommuner kan søge midler i den nye pulje for Sundhedshuse, ligesom der er lagt
billet ind hos den nys etablerede Tved Sparekassefond.
Der skal orienteres om status mange steder. Region, LAG, kommune, projektets deltagere og investorer skal
inddrages, så ingen føler sig forbigået eller underinformeret. En god kommunikation er en vigtig forudsætning for en
fornuftig udvikling og fastholdelse af et fælles engagement.
På foranledning af borgerforeningens høringssvar medtog byrådet flere muligheder for boligetablering på det vestlige
Mols i kommuneplanen. Området er efter kommunens prognose det 4. største vækstområde af de 14 områder i
Syddjurs kommune, som prognosen arbejder med. Desuden har adskillige arkitektfirmaer/personer henvendt sig med
ideer og tanker om byggeri – ikke mindst på grund af omtalen af projekt fremtidens landsby.
Derfor er det vigtigt at have lokalplanerne på plads i god tid, så der er boliger til de 296 nye borgere, der efter
prognosen vil komme til foreningens dækningsområde i planperioden.
Sundhedshus

Bøgebjerg

Ålshøjvej - Energivej

Den gamle smedje bag
burgergrunden

Borgerforeningen inviterede derfor til et offentligt møde på Molsskolen den 20. sept. med deltagelse af
repræsentanter for projekterne, så der kunne blive størst mulig offentlighed herom. På mødet blev der orienteret om
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kommende projekter på grunden ved kirken med Sundhedshus og Sognehus, S. E. Sørensens planer på Bøgebjerg,
Randersegnens Boligselskabs planer ved Ålshøj og firmaet 3 Boel A/S i Herning, som har planer om byggeri af 8 stk.
1-familie huse lige bag Burgeren. Repræsentanter for de enkelte projekter fortalte om deres planer og svarede på
spørgsmål. Det hele indgik i en større helhed, som gik fint i spænd med projekt fremtidens landsby.
De knap halvt hundrede deltagere tog godt imod projekterne, og mødets konklusion blev en fuldstændig opbakning til
det videre arbejde med alle projekter. Selv om mødedeltagerne blev opfordret til ikke at brænde inde med meninger –
hverken positive eller negative, var der ingen af deltagerne, som ytrede sig imod de fremlagte projekter.
Randersegnens Boligforening, der har en afdeling i Vrinners, vil også gerne bygge lejeboliger i Knebel, hvis der er
opbakning hertil. I borgerforeningen ville vi gerne kunne dokumentere opbakning for varierede boligtyper, hvorfor vi
iværksatte en underskriftsindsamling. 183 personer satte deres navn på indsamlingslisterne rundt om i forretninger på
Mols og Helgenæs. Langt flere end forventet gav på den måde fin opbakning til Borgerforeningens bestræbelser på at
etablere lejeboliger i Knebel, og Randersegnens Boligforening gik straks i gang, idet arkitekten blev bedt om at starte
med 12 boliger. Desværre kom der igen grus i maskineriet. Syddjurs kommune tilbød ganske vist grunde med 10%
rabat på køb før årsskiftet, mens ændret lovgivning pålagde grundkøb med momspligt efter årsskiftet. Så en hurtig
handel lå lige til højrebenet. Men ak! Grundlaget for handel i det tilfælde er en godkendt lokalplan, og det var ikke
muligt inden nytår, selvom alle kræfter blev sat ind for at finde en løsning. På den vis afsluttedes året i stor
frustration.

Akutbilen fortsat i Grenå
Selvom det er mere end et helt år siden, at et stort flertal på
39 af Regionsrådets 41 medlemmer gik ind for at flytte
akutbilen til et centralt sted på Djursland, har bilen stadigvæk
adresse i Grenå. Der går endnu et par måneder inden sagen
igen kommer til behandling i Regionsrådet.
Regionsrådsmedlem Gert Schou, Grenå blev ved foreningens
politikermøde i Menighedshuset den 16. nov. 2010 mindet
om sit formandstilsagn om flytning af bilen ved
generalforsamlingen i Tved for to år siden. Han støttede
fortsat placeringen centralt på Djursland, men hårdt presset
medgav han, at flere beslutninger i regionen skete efter
mindstemodstandsprincippet, hvorfor han ikke fortsat kunne
garantere akutbilens placering midt på Djursland. Set med
vore briller ser det ud til, at embedsmændene ganske enkelt
ikke vil efterkomme de politisk vedtagne retningslinjer.

Muslingesagen
Ombudsmanden har i et 5 sider langt brev opgivet at
hjælpe Borgerforeningen i klagesagen over
sagsbehandlingen. Årsagen begrundes dels med, at
fiskerilovgivningen kun levner adressaten – Marifood ApS
– klagemulighed, hvorfor borgerforeningen ikke er
klageberettiget, ej heller efter en udvidet klageadgang for
så vidt angår fiskerilovens kapitel 13. Ombudsmanden har
endvidere ikke bare lagt vægt på, om en undersøgelse vil
kunne hjælpe borgerforeningen, men også på, hvor mange
ressourcer en undersøgelse vil lægge beslag på. Når der
således ikke kan klages over substansen i tilladelsen,
mener ombudsmanden, at der skal anvendes
uforholdsmæssigt mange ressourcer for at kritisere
processen, som i givet fald ikke vil ændre ved
beslutningen. Intet i de to breve fra ombudsmanden peger
på, at foreningens klage er uholdbar eller grundløs.
Borgerforeningen forventes herefter ikke at kunne gøre
mere i sagen.

Den ”fastforankrede flåde” fra muslingeanlægget
rev sig løs og lå grundstødt ved stranden
ud for Holmbjergvej 80 i Knebelbro.

Lokalmuseet på Helgenæs lukker under protest
Helgenæs Præstegård danner rammen om museumsudstillinger med særlig tilknytning til Helgenæs og Mols. Der er
foranstaltet lokal underskriftindsamling mod lukningen, og Borgerforeningen har fået flere henvendelser om at gøre
noget.
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Borgerforeningen foranstaltede fællesmøde i præstegården på Helgenæs. I mødet deltog repræsentanter for
menighedsrådet, sparekassen, underskriftsgruppen og museet samt borgerforeningen. Der var afbud fra
museumsforeningen. Konklusionen blev, at vi skulle forsøge at beholde statsanerkendelsen og satse på
henholdsvis frivillig arbejdskraft og reduceret åbningstid med specialudstillinger om f.eks. ålegårde.
Underskriftsindsamlingsgruppen skulle sammen med Borgerforeningen søge foretræde for
museumsdirektør, Jørgen Schmidt Jensen i Randers for at aflevere de indsamlede underskrifter og drøfte
sagen med ham. Menighedsrådet ville gerne bevare præstegården og sparekassen ville gerne leje sig ind i
yderligere et lokale. De 1244 underskrifter blev afleveret den 1. sept. og museumslederen gav udtryk for at
løbet nok var kørt, men måske kunne etablering af en støtteforening åbne en kattelem. Spørgsmålet blev
efterfølgende drøftet med PUK-formanden i Syddjurs kommune, og bestræbelserne går pt. på at få dannet
en støtteforening.

Forbedret Mobiltelefoni nu også i Strands
Lidt bedre går det i sagen om mobiltelefonien. Tidligere satte TDC en mast op i Fuglsøcentrets flagstang, og nu er der
heller ikke længere udfald på mobiltelefonen, når man kører gennem Vrinners by. TDC har senest opsat en ny mast i
Strands, så tilbage står områderne på Helgenæs, Skødshoved og Femmøller. Den sag følges lokalt med stor interesse.
Selv Tv-avisen interesserede sig for sagen i sommerens løb. Videnskabsministeren er slet ikke korrekt orienteret om
den virkelige situation, når hun giver kommunerne skylden for de manglende master. Vi vil gøre alt for at rette op på
den sag.

Grundlovsdag
Borgerforeningen Mols og Fællesmenighedsrådet for Knebel og Rolsø sogne afviklede en vellykket grundlovsfest i
præstegårdshaven i Knebel i flot solskinsvejr.
Årets grundlovstaler, forhenværende orlogspræst Henning Nielsen
mindede de omkring 70 fremmødte om, at Danmarks Riges
Grundlov fra 5. juni 1849 med senere revisioner fra 1866, 1915 og
1953 stadigvæk er holdbar. Det har været diskuteret med
mellemrum, om vi skal have en ny revision af grundloven. Det
blev ikke til en revision sidste år, hvor vi ”nøjedes med” at revidere
tronfølgeloven. derfor mente Henning Nielsen ikke, vi vil få en ny
grundlovsrevision inden for de næste mange år. Spørgsmålet er
dog også, om det er nødvendigt. De elementer af
frihedslovgivning, der er nedfældet i grundloven fra 1849 gælder
jo stadig.
Spillemandslauget Djursland og Mols stod for den musikalske
underholdning med musikalske oplevelser i et program, der var
Grundlovstaleren sammen med spillemændene
stærkt lokalpræget gennem gamle spillemandsbøger fra Mols.
Spillemandsbøgerne tilhørte en spillemand ved navn P. Madsen, som boede hele sit liv på Mols. Efterfølgende har
hans tre sønner videreført musikken, og en af stifterne af Spillemandslauget Djursland-Mols, Niels Viggo Madsen,
var sidste led i generationskæden.

Molsarkivet i samarbejde
På arkivet er der stadigvæk et stabilt besøgstal, og ligeledes kommer der
også nye arkivalier ind.
2010 blev året, hvor Molsarkivet - sammen med de andre lokalarkiver i
Syddjurs Kommune - valgte at oprette foreningen ASK, Arkiv
Sammenslutningen i Syddjurs kommune. Formålet med denne forening er at
styrke samarbejdet, og udveksle erfaringer i arkivkredse.
Sammenslutningens første projekt går ud på at samle midler til indkøb af
udstyr til registrering af arkivalier, samt opkobling på ARKIBAS. Første
forsøg - via LAG midler - mislykkedes, men vi forsøger igen.
Vi følger nøje udviklingen på museumsområdet og har valgt at søge om at
blive kommunalt arkiv på linje med de andre arkiver i Syddjurs.
Molsarkivet søges derfor frigjort fra museumsfusionen mellem Ebeltoft,
Grenå og Randers.
Vores umiddelbare holdning er, at et foreningsdrevet arkiv ikke hører
hjemme i et statsanerkendt museum, så der kan være meget fornuft i at lade
vejene skilles.
LAG meddelte afslag,
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men en fornyet ansøgning er på vej.

Arkivet er i år blevet brugt som base for en fortællergruppe, der har mødtes på arkivet. Det er en gruppe ”ældre”
damer, der mødes og fortæller hinanden om oplevelser fra deres liv som ”indvandrere” på Mols.
Folkene omkring de populære byvandringer på Mols har ligeledes benyttet arkivet som stedet, hvor de kunne finde
billeder fra de forskellige byer, og vi har som sidegevinst fået en del billeder, som folk har haft med de aftener, hvor
vandringerne har fundet sted.
Vi har fortsat til huse gennem lejemål hos Bjarne Rasmussen, Vand Tech. Her føler vi os rimelig sikre på vores
location, så vi ikke skal gå og bruge kræfter på at skulle flytte. Der skal endvidere lyde en stor tak til de frivillige, der
trofast dukker op onsdag efter onsdag. Uden dem intet arkiv!

Sommerfesten
Sommerfesten 2010 – den 36. i rækken - blev traditionen tro afholdt i første weekend af juli
måned. Vejrguderne var med arrangørerne, og det efterhånden nye og tilrettede koncept ser
ud til at være helt rigtig. Sommerfestkomiteen har afviklet festen med et utrolig flot
økonomisk resultat. Det har været dejligt at se børnefamilier i stor stil bakke op omkring
sommerfesten, og et kæmpe optog vidner om bred opbakning. Den nye triatlon tegner til at
blive en tradition for fremtidige sommerfester.
Der skal også lyde en stor tak til sommerfestens sponsorer. Dertil også en stor tak til alle de
frivillige, der lægger et formidabelt arbejde i hele processen, men der er stadig brug for flere
hænder.
Allerede nu arbejdes der på næste sommerfest. Der evalueres på livet løs, så der igen bliver
nogle festlige og forrygende dage den første weekend i juli 2011.
Imidlertid er det ikke kun dronningen, som i sin nytårstale satte øget fokus på forholdet
mellem at nyde og yde og på forholdet mellem individ og fællesskab.
Samfundssind er et godt ord. Det emmer af lødighed og ordentlighed og signalerer, at man er vendt mod andre end
sig selv. Har man samfundssind, opfatter man ikke sine omgivelser som nogle, der er sat i verden for at sikre ens
mange behov. Tværtimod tænker man sammen med John F. Kennedy mere på, hvad man kan gøre for sine
omgivelser end på, hvad andre kan gøre for en selv. Fællesskabet er en stærk kvalitet, som vi skal skønne på, og som
vi har brug for, ikke kun, når tiderne er mindre gunstige. Vi skal sammen bruge vores idérigdom, vores flid og
skaberkraft. Lad dette være en appel om hjælp til bl.a. at gøre den næste sommerfest til en glæde – også for
arrangørerne! Det var i år ikke muligt at få hænder nok på trods af direkte opfordringer om at give en hjælpende hånd.

Sandelig også rigtig mange glæder
Blandt de største er den store medlemsfremgang inden for de
sidste mange år. Bestyrelsen glæder sig over den stærke
medlemstilslutning. Her i 2010 passerede vi for første gang i
foreningens historie 500 medlemmer og væksten i antallet af
medlemmer har været mellem 11 og 17% pr. år siden 2006.
Det er et faktum, at den slags giver bestyrelsen både håb og
mod i det daglige arbejde. Det er ligeledes et faktum, at det
store medlemstal giver foreningen styrke i sit virke.
Ligeledes kan vi med glæde konstatere, at samarbejdet med
SPAR-knebel nu for 6. år i træk om Molsvinen giver begge
parter fordele. Hver gang du køber en flaske Molsvin tilflyder
der Borgerforeningen 5. kr.
Den gode tradition med en årlig koncert i Mols Bjerge fortsætter, og hver gang udtrykker tilhørerne begejstring.
Denne gang med Vokalgruppen Favorittes i fint sommervejr. På den litterære front havde vi i samarbejde med AgriEgens Menighedsråd besøg af Josefine Klougart, som læste op af og fortalte om sin debutroman: Stigninger og fald.
Borgerforeningens hjemmeside kunne kort før jul notere sig
mere end 28.000 besøg. Så enten bruger meget få hjemmesiden
ganske meget eller også bruger mange siden færre gange. Vi har
kørt en tilfredshedsundersøgelse med hjemmesiden på nettet og
den viser en tilfredshedsmønster, som tegner ganske fint. Her
skal vi nok gå lidt på listesko og ihukomme en sætning, som
tilskrives Svend Auken: ”Selvros er den eneste sikre
påskønnelse, et menneske kan regne med.”
Og nu kommer så endelig cykelstier på Mols. Gennem rigtig
mange år har cykelstier været blandt de store mærkesager for
Borgerforeningen. Adskillige gange er ønsket fremført på møde
med politikere og på skrift. Nu ser det ud til at lykkes.
Kommunen har fået 2.1 mio. fra en pulje til stier på Mols og
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Helgenæs. Planlægningen går i gang snarest muligt her i begyndelsen af det nye år. Helt så positivt går det ikke med
forslag om 25% besparelser på snerydningen. Nedklassificeringen af vejnettet går igen hårdest ud over Mols og
Helgenæs. Den sag følger vi nøje! Det skulle jo nødigt gå som med nedskæringen af den kollektive trafik, hvor Mols
og Helgenæs rent faktisk måtte bære hele nedskæringen alene.

Det årlige møde med politikerne
Det årlige møde med de lokalvalgte politikere hører også til de gode
oplevelser. Det er en god tradition set ud fra såvel politikernes som
vælgernes synsvinkel. Det er sundt én gang om året at mødes til
udveksling af synspunkter og meninger. Behovet er ikke blevet mindre
efter kommunalreformen. Med korte indledende oplæg og god lyst til
diskussion berøres mange aktuelle emner. Samtlige politikere lovede på
mødet tilhørerne og hinanden, at de vedholdende ville holde regionen
fast på at flytte akutbilen til den centrale placering midt på Djursland.
Aldrig så snart det var sagt, bad regionsrådets forretningsudvalg
embedsmændene om komme med besparelsesforslag i størrelsesordenen
en halv mia. kr.

Embedsmændene foreslår Akutbilen på Djursland og udrykningslægen nedlagt!!!!
Den 10. januar sender Regionsledelsen så et forslag i høring hos medarbejderne. Forslaget indeholder en fuldstædig
omvæltning for beredskabet på hele Djursland. Iflg. forslaget nedlægges akutlægebilerne i Lemvig, Holstebro,
Silkeborg og på Djursland. Der skal indsættes paramedicinerbemandede ambulancer i stedet for. Men ikke nok med
det. Udrykningslægeordningen på Mols og Helgenæs nedlægges ligeledes. Opgaver, der hidtil er varetaget af disse
ordninger, vil fremover blive dækket af regionens sædvanlige præhospitale beredskab. Nu er det som sagt kun et
oplæg, som ikke er politisk behandlet, men det sender chokbølger og bange anelser til hele Djursland. Man
tilsidesætter helt, at området om sommeren har et befolkningstal, der overstiger selv byer med hospitaler. Forslaget
kommer allerede inden de politiske løfter fra Regionsrådet om at placere akutbilen midt på Djursland er ført ud i livet.
Hvis politikerne følger forslaget helt til dørs, er det slut med lægebil og udrykningslæge. De store sparekrav vil uden
tvivl medføre, at de gennemføres i overensstemmelse med mindste-modstands-princippet og så er tyndt befolkede
vælgerområder i fokus for besparelser. Det hjælper ikke meget at afsætte midler til at hjælpe yderområder, når
sparekniven skærer så voldsomt i de samme områder. Det er for paradoksalt!
Hvis besparelserne skyldes lægemangel eller pengemangel, hvorfor skal lægebetjente akutbiler så ikke erstattes af
paramedicinerbemandede ambulancer overalt i regionen? Det forekommer dog besynderligt, at en hospitalsnær
befolkning skal have lægebetjent akutbil, medens den øvrige del af befolkningen med længst afstand til
hospital må stille sig tilfreds med paramedicinerbemandet ambulance. Det er nærmest provokerende at læse
forslagets ord om, at ”forslaget vil sikre ensartethed, forenkling og kvalitet i den præhospitale indsats i Region
Midtjylland”. Det har fået bestyrelsen til at fremlægge det resolutionsforslag, som ligger på bordene, og som vi håber,
generalforsamlingen vil bakke op! Når man fjerner rygraden, kan man så overleve? Spørger vi i resolutionen.

Afslutning
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”?
Som nogle sikkert har bemærket, har Borgerforeningen indledt et samarbejde med Molsamatørerne, der får et
støttebeløb til rollehæfter m.v., og vi glæder os allerede til næste forestilling, som er planlagt til at finde sted på
Molsskolen den 28. 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 bankopræmier. Overskuddet på omkr. 90.000 kr. fra
sommerfesten er endnu ikke fordelt. Borgerforeningen har støttet opførelsen af den genopdagede operette
MOLBOERNE i Fuglsøcentret den 20.02.2010.
Foreningens protokoller er digitaliseret og forefindes på hjemmesiden, hvor enhver kan følge foreningens arbejde
hjemme fra egen pc. Her ligger også foreningens sagsakter og korrespondance, ligesom man her kan abonnere på
opdatering.
Bestyrelsen har fokus på attraktive levevilkår på Mols og Helgenæs, det lokale beredskab, kollektiv trafik og svage
trafikanter, samt regionens sundhedsberedskab, lokalplanarbejde og bosætningsmuligheder i det efter
befolkningsprognosen 4. største vækstområde uden kommunale byggegrunde til salg.
Dertil har vi sæde i fora for Molshallen, Karpenhøj og kommunens nystartede Sundhedstænketank.
Til sidst – men ikke mindst – skal der lyde en varm tak til vore samarbejdspartnere, herunder Molsskolen,
Beredskabets mandskab, Lyngparken, Molshallen, Menighedsråd, SOS, presse og myndigheder for et frugtbart
samarbejde og god behandling.
Og til allersidst skal der lyde en tak for samarbejdet til bestyrelsen, der atter et år har haft et ganske usædvanligt travlt
år. Hermed overgives beretningen til generalforsamlings debat og forhåbentlige godkendelse.
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