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Da regeringsmagten skiftede efter valget, var
det svært at få øje på revolutioner i den
økonomiske og praktiske politik. Men mere
end nogensinde symboliserer skiftet, at en ung
generation af magthavere har taget over. En
generation, der lægger mindre vægt på national
kulturarv og er langt mere multikulturel,
kosmopolitisk og traditionsfornyende end før
set. Vi behøver dog ikke bidrage til den megen
nedbør, der er kommet i år, ved at bryde ud i
gråd over, at ungdom kommer på banen. Oftest
har vi hørt, at det er svært at skaffe afløsere for
aldrende ildsjæle på alle niveauer. Og endnu er
det ikke bevist, at kompetencer er omvendt
proportional med alderen.
”Desværre er der så megen rituel stammedans
på Christiansborg, at rigtig mange medlemmer
ville blive kaldt til en alvorlig samtale med
ledelsen, hvis det havde været på en helt
almindelig, dansk arbejdsplads”.(Mette Bock)
Som en nyskabelse ved denne regerings fødsel
har vi fået en minister for landdistrikter. Endnu
har vi til gode at se, hvad han har i posen, men
den første melding lå ikke til vores højreben.
Ministeren accepterede at fjerne indsatspuljen i
regeringens første finanslov og ”dermed tilskud
til opkøb af private ejendomme og visse typer af
avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning
eller renovering, udgifter ved kommunens
medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente
biler og affald mv. på private grunde samt til den
kommunale andel af byfornyelsesindsatsen”. Det lå

ellers i kortene, at puljen skulle videreføres.

2011 blev året med store skuffelser
ulogiske harmoniseringer, og
projekter med lange udsigter!
Allerede først på året bad Regionsrådets
forretningsudvalg embedsmændene om at finde
besparelser for 500 mio. kr. Forslaget indeholdt
en fuldstædig omvæltning af beredskabet på
hele Djursland. Akutlægebilerne i Lemvig,
Holstebro, Silkeborg og på Djursland skulle
nedlægges og Udrykningslægeordningen på

Regeringer afløser regeringer, men
mange har svært ved at se forskellen i
den førte politik.
overtog politik fra
i 2001
overtog politik fra
i 2011
Valget bliver derfor i højere grad
afhængig af, hvilken politiker, der kan
mønstre den største troværdighed.

På trods af, at Eurozonen er kommet i
farezonen, og velfærden trues, miljøet
er under pres og globaliseringen
tordner fremad, bruges mange kræfter
på personsager: bilagsfusk, skattefusk,
lækagesager, skraldespande, o.lign.
Pressen er blevet mere jagt- end
vagthund. Det politiske spil skygger i
stigende grad for det politiske indhold,
og når det så samtidigt er blevet
vigtigere at mene noget, end at vide
noget, har det fatale konsekvenser for
demokratiet. Uvidenheden er
demokratiets dødsfjende.
Demokratiet klarer sig ikke uden
oplyste borgere.

”Vi mødes ikke længere på torvet, men
på nettet, og på den måde mister vi den
naturlige lokale forankring og interesse
for hinanden”.
(Anne Marie Dahl, frem tidsforsker)

Mols og Helgenæs skulle ophøre. Det sendte chokbølger og
bange anelser til hele Djursland. Borgerforeningen protesterede
og generalforsamlingen sendte foreningens første resolution.
Efter de mange og stærke protester fra flere sider trak
Regionsrådet akutbilerne ud af spareplanen. Og den gamle
beslutning var fortsat gældende. Det var en stor tilfredsstillelse
for os.
Men hvor længe var Jeppe i baronens seng. Vi har faktisk ofte
fået medhold i vore bestræbelser, men uden konsekvens for
placeringen af akutlægebilen. Desværre er den fortsat placeret i
Grenå, selvom politikerne har lovet at placere den midt på
Djursland.

Akutlægebilen fortsat placeret i Grenå

Borgerforeningen henvendte sig derfor igen i november 2011 til Regionsrådet og spurgte, hvorfor bilen fortsat var
placeret i Grenå - nu hvor der ikke længere er hospital? Denne gang koordineret med byrådets samtidige
henvendelse. I svaret lægger Regionsrådet vægt på endnu en evaluering, og afgørelsen. træffes i foråret 2012.
Henvendelsen har gjort borgmesteren i Norddjurs lidt vred. Jan Petersen vil ikke uden videre affinde sig med, at
Region Midtjylland flytter akutlægebilen væk fra Grenaa.
Borgmesteren står fast på, at han forventer, at regionens politikere fastholder de funktioner, der skal indgå i
regionens andel af Grenaa Sundhedshus - og herunder, at akutlægebilen holder i Grenaa.
Men regionen tilbyder altså kun én akutlægebil til betjening af begge kommuner på Djursland. Derfor kan den ene
kommune - uden om den anden - anstændigvis ikke indgå ensidig aftale med regionen om et fælles element – her
akutlægebilen. Alle må nøjes med at fremføre argumenter overfor Regionsrådet.
Når borgmesteren så basta(nt) understreger overfor Regionsrådet, at man i Norddjurs Kommune forventer, at
regionspolitikerne fastholder de funktioner, der skal indgå i regionens andel af Grenaa Sundhedshus og her
inkluderer akutlægebilen, så er borgmesteren på vildspor. Akutlægebiler er slet ikke knyttet til Sundhedshuse.
Akutlægebilen er et præhospitalt tilbud, som er et supplement til ambulancen. Placeringen i Grenå favoriserer
ambulancen i Grenå, hvor Djurslands bedst udstyrede Sundhedshus i øvrigt er placeret via store regionale og
statslige puljemidler. Så Grenå er slet ikke klemt med en central placering af akutlægebilen midt på Djursland!

Mobilselskaberne: 99,9 % mobildækning En påstand uden hold i virkeligheden.

Figuren illustrerer kun problemstillingen og afspejler hverken
relationer mellem selskaber eller dækningens omfang!

Andre tålmodighedsopgaver har også beskæftiget
bestyrelsen. Mobiltelefonien er under fortsat lup.
De fire direktører for de store mobilnet i Danmark (TDC,
Telia, Telenor og 3) blev på trods af indbyrdes
konkurrence enige om at gå sammen om at forsvare
mobildækningen i Danmark. Sammen skriver de fire
topchefer i Børsen den 23. marts 2011, at
mobildækningen er helt i top. "I dag er ikke mindre end
99,9% af befolkningen omfattet af udendørs
mobildækning.. De få og små områder i landet uden
dækning ligger typisk i områder med megen sparsom
bebyggelse og hvor de fysiske forhold forhindrer en
fuldstændig dækning". Den store forbrødring mellem de
fire topchefer gav anledning til en reaktion fra
bestyrelsen! TV2 Østjylland tog sagen op i en halvtimes
udsendelse Ud med sproget
Udviklingen følger vi nøje og glæder os over, at der igen i år opsættes en mast på Helgenæs, ligesom selskaberne
endelig har indset det fornuftige i at samarbejde om masterne. Men der var ingen hjælp at hente hos ministeren.
Den målsætning, som i tidernes morgen blev indgået mellem ministeriet og teleselskaberne om en dækningsgrad på
95% er fuldt tilfredsstillende for ministeren. Vi mener, det havde været mere rimeligt med en målsætning på 100%.
Sådan er det jo da for de fleste regler i Danmark, at de gælder for alle. Kunne man forestille sig, at f.eks.
skatteministeren var tilfreds med en målsætning om, at 95% betalte skat? At Sundhedsministeren var glad, hvis
95% fik adgang til sundhedsydelser.
Imidlertid skal Ministeren have tak for at være ”meget opmærksom på, at der er områder i landet, som endnu ikke
har en helt tilfredsstillende mobildækning”. Vi har i Danmark haft tradition for forsyningspligt på f. eks. el, vand og
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fastnettelefoni. Derfor undrer det, at det trådløse mobilnet og højhastighedsinternettet ikke er underlagt samme
princip.
I forlængelse heraf var det derfor noget af et scoop for Borgerforeningen at få selveste formanden for Folketingets
udvalg for Videnskab og Teknologi (hvis område bl.a. er mobiltelefoni) til Mols som grundlovstaler. På helt legal
vis fik Marianne Jelved lejlighed til at opleve mobilhuller på tæt hold under turen til og fra færgen.

Projekt Fremtidens Landsby
Det er selvsagt ikke en åbenlys opgave for en borgerforening at etablere Sundhedshus.
Det kunne andre jo gøre ligeså godt eller måske snarere bedre, hvis det alene var opgaven. Ja rent faktisk så kunne læger, tandlæger, terapeuter, psykologer, sygeplejersker mv. - jo selv være gået sammen i eksempelvis et I/S og
etableret det samme på ganske almindelige markedsvilkår.
Spørges så, hvorfor borgerforeningen alligevel tog del i projektet, så er grunden jo ganske enkel og ligetil - Den
truende lægemangel. Det kunne alle involverede se, da problemet blev drøftet i april 2008. Hvis der ikke havde
været lægemangel, så havde borgerforeningen ganske givet aldrig involveret sig i den sag. De midler, der skulle
bidrage til at gøre forskellen mellem almindelig praksisoverdragelse og de attraktive vilkår omkring
Sundhedshuset, fik foreningen tilvejebragt gennem Projekt Fremtidens Landsby.
Desværre trak den sidste lægepraksis sig først på sommeren, og bestyrelsen så ikke andre udveje end at opgive
sundhedshuset efter at de kirkelige myndigheder havde vendt fingeren ned tidligere på året.
Imidlertid er Sundhedshuset kun en del af Projekt Fremtidens Landsby og for at komme videre inviterede
bestyrelsen lokalt valgte politikere, projektmagere og arkitekt Poul Erik Clausen til bestyrelsens næste møde. Her
var der fuld opbakning til at søge resten af projekt Fremtidens Landsby fremmet. Borgerforeningen henvendte sig
derfor til Syddjurs kommune med henblik på at fremme beslutninger, der kan binde de to bydele i Knebel sammen
og fremme lokalplanarbejdet.
Gennem samtaler med såvel region, som LAG og kommune blev vi overbevist om det betimelige i at fortsætte
Projekt Fremtidens Landsby, selvom både Region og LAG betingede sig, at der arbejdes med planer inklusive
sundhedshus. Efterfølgende blev Borgerforeningen inviteret til møde på rådhuset den 15. juni. I mødet deltog
direktør, Poul Møller, planchef, Tina Degn, vejchef, Arne Gynther, udviklingskonsulent, Michael Tolstrup, LAGkonsulent, Karen Just, LAG-formand, Flemming Petersen, Hans Erik Mikkelsen og formanden fra
borgerforeningen.
Direktør Poul Møller samlede konklusionen sådan i mail til Borgerforeningen 27. juni:
”Det er projektet Fremtidens Landsby og inkluderet heri Sundhedshuset, som er drivende for et fortsat kommunalt engagement i de aktuelle
ting, der p.t. rører sig i Knebel jf. jeres skrivelse til mig/os i forlængelse af et møde i Borgerforeningen d. 16. maj 2011. I vores møde
udtrykte LAG-formanden den samme forventning.
Vi anbefaler jer at op starte arbejdet med en ny lokalplan, der implicerer såvel Sundhedshus (mv.), boliger og dertil tilpasset infrastruktur.
Dette arbejde op startes med en skriftlig henvendelse til planafdelingen, som udarbejder en sag til PUK-udvalget med henblik på
godkendelse af igangsætning, herunder en indstilling om at opkøbe de arealer, der på baggrund af jeres beskrivelse er nødvendige for
realiseringen. Visionen for Sundhedshuset må nødvendigvis i forlængelse af lægernes frameldinger gentænkes. Udarbejdelse af lokalplanen
forudsætter jeres medvirken i finansiering af lokalplanen efter aftale med Planafdelingen”.(Citat)

Projektholder har konkluderet, at såfremt sagen skal fremmes overhovedet, så er det nødvendigt at følge ordlyden i
direktørens mail, hvorfor vi efterfølgende (10. juli) fremsendte anmodning om igangsætning, søgte og fik hjælp hos
Tved Sparekassefond til financieringen af lokalplanen samt forlænget projektperioden med et år i
LAG/Fødevareministeriet. Endnu er der ikke sket generationsskifte i nogen lægepraksis, og den senest frafaldne
praksis har fortsat til huse i lægens privatbolig.
Sagen fremlægges til politisk godkendelse i Udvalget for Plan, Udvikling og
Kultur i møde den 12. oktober 2011. Allerede 24. oktober anbefaler ØK købet af
Knebel Bygade 30, hvilket godkendes i byrådet 27. okt.
Som vi ser det, er der - på trods af et hidtidigt forløb med rigtig mange sten i
skoene – fortsat realistisk mulighed for at gennemføre projektet, dog ikke uden
adskilligt tidstab med særdeles tidrøvende processer samt længerevarende
økonomiske forhindringer forårsaget af finanskrisens mærkbare følger for såvel
projektdeltagerne som for selve projektet. Alt hvad der kunne være sket siden
2008 er sket i oktober måned. Og det endskønt Kommunens befolkningsprognose
peger på, at området er det fjerde største vækstområde i planperioden efter Ebeltoft, Hornslet og Rønde.
Kommunens bosætningsanalyse (Epinion) peger i samme retning og oplyser, ”at Aarhus Kommune udgør den
altoverskyggende hovedleverandør af tilflyttere", og som det fremgår af analysen, skiller Ebeltoft, Mols, Helgenæs
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og Rønde sig ud som de steder, der vurderes som de mest attraktive områder. Naturen, tæt ved havet og ro og fred
er de 3 vigtigste parametre for tilflyttere.
Selv om Ebeltoft og Mols-Helgenæs skiller sig ud med den højeste gennemsnitalder samt en større andel
pensionister, ligger Mols og Helgenæs ikke just i den laveste indkomstgruppe. Alt i alt væsentlige grunde, som
peger på nødvendigheden af at iværksætte og opprioritere en planlægning, så kommunen ikke selvforskyldt
kommer til at stå i vejen for den vækst, som fremgår af såvel befolkningsprognosen som bosætningsanalysen.

Randersegnens Boligforening under administration
Som bekendt har Borgerforeningen gennem de sidste år haft samarbejde med samme boligforening. Det ligger
bestyrelsen meget på sinde at fastslå, at der gennem hele samarbejdet ikke har været tale om nogen form for
hverken uregelmæssigheder eller dispositioner, som kunne give anledning til kritik.

Norddjurs ville nedlægge brandstationer i Syddjurs
Beredskabet i Syddjurs og Norddjurs har været i udbud. Falck
ville løse opgaven for 18,6 mio. kr., medens kontroltilbuddet fra
fællesskabet kunne nøjes med et væsentligt mindre beløb. Falck
fik medhold i den påfølgende klagesag, men var i den
efterfølgende proces dog fortsat den dyreste aktør. Det har
selvsagt givet anledning til en del tillægsbevillinger, fordi
fællesskabets tilbud var urealistisk lavt. Situationen har derfor
flere gange været omdrejningspunkt for forringelser af det lokale
Eneste tankbil i Knebel skulle flyttes til Allingåbro og én af
beredskab, der hele to gange inden for et år har måttet forsvare
stationerne i Hornslet, Rønde eller Kolind skulle nedlægges.
både materiel og stationer. Indsigelserne har båret frugt og
beredskabet berøres ikke i denne omgang. Men det var skuffende,
at de distriktsråd, hvis stationer (Hornslet, Rønde og Kolind), det omhandlede, overhovedet ikke var på banen.

Sommerfestkomiteen bliver selvstændig
Gennem nu snart 40 år har Borgerforeningen og IF-Mols stået last og brast
omkring sommerfesten på Mols. På mange måder er det frustrerende at arbejde så
intenst og presset i komiteen, og så bare aflevere en pose penge til de to
moderforeninger. Tiden er derfor kommet, hvor sommerfestkomiteen er blevet
autonom, og derfor selv fordeler overskud efter festen i fremtiden. Vi kan sådan
set godt følge komiteen i tankegangen, at den, som udfører arbejdet også selv står
for fordelingen af overskud. Komiteen ønskes held og lykke.

Politikermøde velbesøgt
Omkring 40 personer deltog i foreningens årlige møde med politikerne. Mange
Sommerfesten på Mols, som
emner kom til diskussion. Med kommunesammenlægningen er det selvsagt
traditionelt gennem snart 40 år har
fornuftigt at udjævne forskelle fra de gamle kommuner og søge serviceniveauet
været et fællesprojekt for
harmoniseret. Men i visse tilfælde har foreningen fundet det nødvendigt med en
Borgerforening og IF-Mols, er nu
delegeret fuldt og helt til
indsigelse. Det gælder blandt andet: Haltilskud for Molshallen, som rammes
sommerfestkomiteen.
særlig hårdt. Transport til og fra skole, hvor
nogle Skolebusser er gratis, men ikke på
Mols og Helgenæs. Snerydning fortages stærkt reduceret på klasse to veje,
som særligt rammer Mols og Helgenæs. Gadelys slukkes overalt uden for
større byområder og Lyngparken er blevet til Lillerup! Hvori består
gevinsten ved det sidste? Harmonisering skal ikke blot gennemføres for
harmoniseringens egen
skyld. En sådan udvikling
vækker unødig vrede og
bekymring!
Er det rimeligt at harmonisere
Borgerforeningen har
Lyngparken til Lillerup?
ganske rigtigt peget på, at
indkørslen til Vrinners fra Nord var farlig på grund af for høj
(tilladt) hastighed ned ad bakken, og bestyrelsen havde forestillet
sig en løsning med at flytte byskiltet lidt længere mod Egens, så
fartbegrænsningen på 50 km/t. indtraf tidligere på ruten.
Men sådan skulle det ikke være. Mange tvivler på, at den
Nordlig indkørsel til Vrinners med byskilte før ændringen.
nuværende løsning har gjort indkørslen til byen mindre farlig.
Vejbanen har ikke optimal hældning i kurven!
Større køretøjer har svært ved at passerer, og mange finder, at
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løsningen i højere grad er udtryk for chikane end fremme af trafiksikkerheden. Hvorfor skal eksempelvis trafikken
ud af Vrinners gennem porten?
Til gengæld skal der lyde rosende ord til forvaltningen omkring etablering af cykelstier på Mols.
Syddjurs Kommune har ansøgt om stipuljemidler og fået tilskud til etablering af cykelstier mellem Vrinners og
Knebel samt mellem Knebel og Knebelbro. Kommunen har desuden afsat midler til trafiksanering og anlæg af en
stiforbindelse gennem Knebel. Forslagene blev præsenteret for Distriktsrådet/Borgerforeningen og
Skolebestyrelsen på et møde den 10. november, og arbejdets første etape ventes afsluttet inden sommerferien 2012,
såfremt vinteren ikke bliver en hindring! Et usædvanlig langvarigt ønske er ved at gå i opfyldelse!

Molsarkivet
Her i arkivets 7. år på Bygaden 40A i Knebel, og arkivets 43. år, er det dejligt at vide, at overtagelsen af arkivet i
2004 var en rigtig beslutning. Der er stadig rigtig mange besøgende, adskillige indleveringer og forespørgsler.
Med 2011 blev det også til et farvel til den museale verden. Arkivet indgik i ASK - Arkiv Sammenslutningen i
Syddjurs Kommune som kommunalt støttet arkiv, hvor Borgerforeningen fortsat er arkivets bestyrelse.
Museet bad arkivet føre besøgsstatistik i årets første 6 måneder. Det viste sig at være interessant læsning, hvorfor
statistikken fortsatte resten af året. Der har været åben 53 gange, og det har givet en gæstemængde på 194 personer.
Alene 3 åbningsaftener har været uden
gæster.
Der har været ca. 8 frivillige i gennemsnit
pr. onsdag aften, og ganger man antallet af
frivillige på et år med 2,5 time pr aften
bliver det til 1060 timers frivilligt arbejde.
Der er besvaret 43 mails og 29
telefonforespørgsler, som er direkte
relateret til lokalhistorie. Arkivet har
leveret stof til de 2 store lokal historiske
bøger, der udkom i 2011, endvidere stof til
et fagligt skrift ang. Vængesø, samt været
fødselshjælpere til en kommende bog om
forfatteren Joachim Kattrup.
En mængde velbevaret materiale fra
Arkivet før facadeombygning på Knebel Bygade 40A
Sletterhage fyr tilflød arkivet i løbet af
sommeren. Det er nu udlånt til en person
på Sjælland, der med dette, som viste sig at være det eneste af sin slags, er i stand til at færdiggøre sit arbejde om
de danske fyrtårne.
En hurtig beslutning om et åbent hus arrangement i forbindelse med arkivernes dag i november må betegnes som
en succes. Omkring 30 personer besøgte arkivet i de 4 åbningstimer. Ved samme lejlighed blev der indleveret en
del arkivalier i form af billeder og papirer.
Foreningen genansøgte LAG efter afslag om midler til at indkøbe udstyr og programmel til start af
registreringsprogrammet ARKIBAS, og sandelig om ikke det lykkedes i anden omgang. En bevilling på 270.000
kr. til brug på alle de 7 arkiver i kommunen.
Nye kræfter har meldt sig som frivillige. I alt 14 personer har på forskellig måde bidraget med frivillig tjeneste på
arkivet. Der kan stadig bruges flere.
I forbindelse med opløsningen af foreningen, Fortællinger fra Mols & Helgenæs, fik arkivet overladt
kassebeholdning og tekniske udstyr, så der nu er projektor, scanner og bærbar PC, som kan lånes i forbindelse med
historiske foredrag. Tusind tak for dette, og tak for det store arbejde, foreningen nåede at gennemføre. Det var med
til at skærpe interessen for lokalhistorie.
En stor tak skal også lyde til de frivillige, uden dem intet arkiv. Ligeledes
skal lyde en tak til udlejer Bjarne Rasmussen. Det er dejligt, at han har
fået så meget udlejet i den gamle fabrik, som efterhånden summer af
aktivitet det meste af døgnet.

Andre opgaver
Grundlovsdag samlede rigtig mange mennesker i præstegårdshaven.
Som nævnt lykkedes det at få fhv. minister Marianne Jelved til at holde
grundlovstalen 2011. Der var en god stemning og stor applaus som tak
for et særdeles veldisponeret og væsentligt grundlovsbidrag.
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Den årlige grundlovsfest i præstegårdshaven.
Denne gang med tidl. økonominister,
Marianne Jelved

Som noget nyt havde foreningen ”Klassiske Koncerter - i Djurs og Mols” i samarbejde med Borgerforeningen en
sing-along koncert med danske sommersange i Svends
Kælder med dirigenten Erling Kullberg. Mange både
tilhørere og korister deltog i dette arrangement, medens
tilslutningen til den traditionelle koncert - trods dejligt
vejr - var særdeles sløj. Skanderborg Brassband gav
ellers en flot koncert, som TV2 Østjylland
transmitterede dele af om aftenen.
De vestligste distriktsråd indbød alle 11 distriktsråd til
et møde i Rønde med henblik på en enig opfordring til
Byrådet om at bygge et nyt rådhus i Rønde og
afhænde de gamle rådhuse. Fra Mols og Helgenæs
kunne vi ikke støtte et sådant initiativ. Økonomien er pt.
slet ikke til den slags! Til gengæld har det undret os, at
øvrige distriktsråd slet ikke har markeret sig i forhold til

Den årlige koncert i Mols Bjerge fik fin omtale i TV-Østjylland.

akutlægebil, beredskab og mobiltelefoni.
Blandt øvrige opgaver, som distriktsrådet har været engageret i kan nævnes:
Kommunens projektkatalog for 19 landsbyer på Mols og Helgenæs. Lokalplan
for Rødegård, Regionens akutplan, Tænketankens undersøgelser omkr.
Skødshovedhavn og pendlertrafik, Nationalparkplanen, Molshallen og
Karpenhøj. Etableringen af forening til fremme af museums-lokalerne i
Helgenæs præstegård og Vistoft mølle. Vi følger muslingesagen efter
tvangsopløsningen af firmaet bag. Bestyrelsen har endvidere deltaget i alle
konferencer og informationsmøder, som har relevans for vores arbejde og på
opfordring fra Syddjurs kommune siddet med i kommunens Tænketank for
sundhed. Endvidere har foreningen efter ansøgning fået endnu en Hjertestarter af
Der er søgt om midler hos
Trygfonden til hjertestartere på
Trygfonden. Foreningen har en flagallé på 35 flag, som udlånes i stigende
Skødshoved havn, Knebelbro havn
omfang. Vi har samarbejde med Mols-amatørerne og ydet økonomisk støtte til
og ved Helgenæs Brugs.
søspejderne, rideklubben, Helgenæs stadsteater, en lokal musikudgivelse samt to
klasserejser. Der er opsat juletræer og bevilget 3.000 kr. til sommerfestens bankopræmier, ligesom Helgenæs
museumsforening fik startstøtte på 1000 kr.

Afslutning
Borgerforeningen har gennem de sidste år oplevet stor medlemstilgang. Fire nye medlemmer meldte sig i årets
sidste uge, så medlemstallet topper med 559 i 2011. Også Molsportalen får flere og flere brugere. Men der er i høj
grad plads til endnu flere. Desværre har Google opsagt reklameaftalen med portalen.
Afslutningsvis er det på sin plads at citere
Dronningens nytårstale: ”Fællesskabet er et bærende
element i vort samfund, men fællesskabet eksisterer
bedst der, hvor hver enkelt føler det naturligt at yde
sit. Vi kan ikke overlade til andre eller til
tilfældighederne, hvordan vi skal komme videre. Vi
må selv sørge for at komme derhen, hvor vi kan finde
et udgangspunkt. Det gælder såvel mentalt som helt
konkret”.
I det lys har Bestyrelsen fokus på attraktive levevilkår
på Mols og Helgenæs. Borgerforeningens protokoller
er digitaliseret og forefindes på hjemmesiden, hvor
enhver kan følge foreningens arbejde. Her ligger også
foreningens sagsakter og korrespondance, ligesom man her kan abonnere på opdatering – en service som pt.
benyttes af flere end 200 medlemmer.
Til sidst – men ikke mindst – skal der lyde en varm tak til vore samarbejdspartnere, herunder Molsskolen,
beredskabets mandskab, Lyngparken, Molshallen, menighedsråd, presse og myndigheder for et frugtbart
samarbejde og god behandling.
Og til allersidst skal der lyde en tak for samarbejdet til bestyrelsen, der atter har haft et travlt år. Hermed overgives
beretningen til generalforsamlings debat og forhåbentlige godkendelse.

6

