Beretning

Beretning 2013

Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols aflægger

Borgerforeningen Mols
afholder ordinær generalforsamling i
Strands Forsamlingshus den 30. jan. 2014
Det er masser af livskvalitet i de danske
landdistrikter og yderområder. De fleste af os, der
bor her, kunne ikke forestille sig at bo andre steder.
I løbet 2013 så vi da også flere rapporter, der viser,
at folk på landet er mere lykkelige end folk i byerne.
Det overrasker os ikke. Men det minder os om, at vi
skal blive bedre til at formidle kvaliteterne ved at bo
på landet – ikke mindst til alle dem, der drømmer
om at flytte hertil, men tøver med at tage skridtet
fuldt ud. Vi skal sammen gøre alt, hvad vi kan for at
være fremsynede, udvise rettidig omhu og være på
forkant med planlægning, så gode bosætnings- og
erhvervs vilkår er til stede. I den sammenhæng er
det dejligt, når området yderligere kan markere sig
med landets bedste kobesætning, en finaleplads som
årets læreplads og på det sidste byrådets flittigste
medlem. Det sætter på fineste vis Mols/Helgenæs på
landkortet.
I årevis har Borgerforeningen arbejdet ihærdigt på at
placere bosætning på Mols og Helgenæs i de lokale
politikeres bevidsthed. Bosætning er en vigtig
forudsætning for et fortsat godt serviceniveau. Uden
børn ingen børnehave eller skole, så enkelt er det.
Som led heri arrangeredes en byvandring i Knebel,
idet de sidste lokalplaner er ved at være på plads.
Vi vil gerne vise, dels hvad gamle bygninger kan
bruges til, og dels fremtidens bosættelsesmuligheder
og fortælle om det gode liv her hos os.
Tilflytningen stagnerer, og der må gøres en ekstra
indsats - så det gør vi, både du og jeg! Senest er
Borgerforeningen indgået i samarbejde med
ejendomsmæglerne om en velkomst som et link i
mæglernes salgsmateriale, ligesom bestyrelsen
under hele kommuneplandebatten utrætteligt har
arbejdet for at få Vest Mols med i Det blå Bybånd
og IT-motorveje på plads i vores del af kommunen.
2013 har på mange måder været et begivenhedsrigt
år. Selvom udfordringerne stadig er markante i
landdistrikterne, har der dog også været positive ting
at glæde sig over i løbet af året. Gennem nu snart 5
år har Borgerforeningen banket døre ind hos
teleselskaber og myndigheder.
Og nu er vejen banet og klar til opgør med det gamle
teleforlig, som i sig selv har været en hindring for
den nødvendige udvikling. Bredbånd er et af de

Byvandring i Knebel

Endnu en Lokalplan i Knebel vedtaget i
2013 af byrådet.

Landets dårligste bredbåndsdækning
findes på Djursland, Bornholm og
mindre øer.

områder, hvor de politiske holdninger har flyttet sig meget. Det er
særdeles glædeligt, at kommuner og regioner i 2013 også er begyndt
at lægge pres på, at staten skal sikre bredbånd i hele landet. Det
gamle teleforlig fra 1999 med en ren markedsbaseret udbredelse af
højhastighedsbredbånd er forfejlet, og det er positivt, at flere partier i
2013 har meldt ud, at de nu er parate til at bryde det gamle teleforlig
op. Vi har igennem flere år arbejdet for et opgør med den
markedsbaserede tilgang. Skrevet til samtlige ministre samt
folketingsudvalg siden 2008 og deltaget i flere landsdækkende
Kommunernes Landsforening mener
konferencer om problemstillingen. Senest her i oktober 2013 har så
en række organisation og brancheorganisationer sendt et opråb til erhvervsog vækstministeren om at lave en ny politisk aftale, der skal skaffe
bredbåndsforbindelser til de danske husstande. Presset har aldrig været større,
men vi mangler stadig at se politisk handling. Vi tror den kommer, og
kæmper videre i 2014. Lokalt er vi nået et stort skridt sammen med
kommune, NRGi og teleoperatører. Vejen er i 2013 banet for fibernet til
Ebeltoft og Mols. Men der er - har været, og vil fortsat være - store
udfordringer inden målet er nået. I parentes bemærkes, at vores strategi får
stor opbakning fra erhvervsstyrelsen, TDC har øget nethastigheden
væsentligt via Microcentraler i Vrinners, Knebel og Oversø m.fl. og
Telenor/Telia har fordoblet mastekapaciteten. Ligeledes fremgår det af
ministerens svar på foreningens henvendelse om det uanstændige i at stille
krav om digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og det
offentlige, hvis en del af befolkningen slet ikke har mulighed for at være
med, at postdistrikt 8420 Knebel vil få 10Mbit/s senest i 2015.
Det afgørende er ikke længere, hvor du er – men, at du har adgang til nettet.
Før og efter microcentraler
Tidligere blev et sommerhus til-valgt, hvis der var I-netadgang. I fremtiden
bliver et sommerhus fravalgt, hvis det ikke har I-netadgang. Mange erhverv flytter for at få bredbåndsmulighed,
men et landbrug kan ikke flytte. Mælkerobotter, ventilations-, overvågningsanlæg og andre IT-baserede redskaber i
landbruget kræver net-opkobling, og landbrugets export er af ganske stor betydning for hele landet.
Det er da tankevækkende, at det mest indbringende erhverv i den grad lades i stikken, hvis der ikke tænkes i samme
baner på IT området som på områderne for el og vand, hvad angår forsyningssikkerhed.

Tæppet væk under Projekt Fremtidens Landsby
Desværre har Borgerforeningen i 2013 været nødt til at opgive hele Projekt Fremtidens Landsby. Sundhedshuset,
der var krumtappen i projektet, kunne ikke fastholde lægernes interesse, og derfor trak LAG sit tilsagn om støtte
tilbage.
Som det fremgår af sidste års beretning, havde sundhedshuset helt frem til 2. januar 2013 tilsagn om lægelig
medvirke. Sundhedshuset udgør så stor en andel af Projektet, at LAG-Djursland ikke mente det forsvarligt at
opretholde sin støtte til projektet i sin helhed. Gennem hele projektperioden har Borgerforeningen været forpligtet
til at underrette om projektstatus, og det har hidtil været en formsag. Den sidste status gav os imidlertid anledning
til at se lidt tilbage i processen. Projektet blev tilvejebragt gennem omfattende tilretninger i prækvalificerende
proces med efterfølgende godkendelse af Region, Kommune og LAG-Djursland in solidum med forventning om, at
det gensidigt forpligtende fællesskab ikke ændres gennem fokusering på enkeltsager i projektet. Men det rakte
ikke! Projektet blev standset og regnskabet stod foran sin afslutning med tilbagebetaling af det store tilskud på 1.8
mio. kr.
Borgerforeningen ville imidlertid gerne have de 3 tanke gravet op af burgergrunden. Forvaltningen accepterede, at
afslutningen af regnskabet for Projekt Fremtidens Landsby kunne udskydes, til regningen for fjernelsen forelå.
Regionen bakkede op, idet projektgodkendelsen indeholdt en passus om, at
grunden skulle fremstå i "riveklar tilstand". Syddjurs kommune, som ejer
grunden, besluttede efterfølgende at fylde tankene op med sand i stedet for
at fjerne dem. Regningen blev sendt til Borgerforeningen, som nu havde
udlæg i projektet for samlet små 350.000 kr. I den endelige opgørelse over
projektets økonomi lykkedes det Borgerforeningen at komme gældfri ud af
projektet efter forhandling med region og kommune, der hver for sig havde
del i projektet via forskud.
I forsøg på at opnå støtte til at gennemføre den øvrige del af Projekt
Forslag til indretning af torv og bypark
Fremtidens Landsby mellem de to bydele, og den del af projektet, som
omhandler etablering af bypark og torv på den ryddede burgergrund, bad Borgerforeningen Syddjurs kommune
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som grundejer om at renovere pladsen, så den ikke skulle henligge som en losseplads midt i byen.
Borgerforeningen iværksatte derfor forslag til indretning af torv og bypark efter vedtagelsen af lokalplan 371. I
samarbejde med forvaltningen søgte Borgerforeningen midler gennem LAG-Djursland til renovering af pladsen og
det vådområde, som ligger bagved. Bestyrelsen for LAG-Djursland anbefalede projektet, som dog må afvente en ny
LAG-periode. Arbejdet måtte gerne iværksættes straks for egen regning og risiko, idet godkendte udgifter ville
være tilskudsberettiget fra den 4.2.2013. Med det ansøgte tilskud halveres ejerens udgift til forskønnelsen. Vi
afventer kommunens reaktion, der til gengæld afventer den endelige godkendelse fra fødevareministeriet, som i
sidste ende skal godkende LAG-Djurslands anbefaling. Desværre indløb
Fødevareministeriets afslag den 28. dec. 2013.
Tilbage står nu lokalplanens ord:
"Lokalplanen udlægger alene kommunalt ejede arealer til offentlige
formål. Lokalplanen vil betyde, at områdets stiforbindelser og
rekreative muligheder forbedres, idet der i delområde IV anlægges et
offentligt tilgængeligt grønt område i form af en bypark". Derfor er der
næppe heller belæg for at lade arealet henligge med - som det ses af
billedet - bjørneklo, som enhver har pligt til at bekæmpe - også
kommunen selv! Borgerforeningen har gjort sit arbejde! Nu må
kommunen selv træde i karakter. Kommunens ejendom i Knebel
Byparken foreløbig tilgroet med Bjørneklo
efterlader et grimt ar i byen.

Ændret holdning til byudvikling
I husstandsomdelt forskræp til den revision af kommuneplan forelå en
ændret holdning til begrebet byudvikling. Den følges op i Temaet
byudvikling/bosætning, som er behandlet i fire hæfter: Det blå bånd, Det
grønne bånd samt Landområderne og Ebeltoft. Inddelingen i de fire hæfter
og områder erstatter den eksisterende hoved- og lokal by-struktur, der
tidligere dannede prioriteringsgrundlag for kommunens udviklingsstrategi.
Således er det blå bybånd her reduceret til kun at omfatte kystbosætning
frem til Rønde by og ikke som hidtil frem til Tved. Borgerforeningens
indsigelse herom påpeger, at ændringen er i strid med tidligere
planlægning og bør rettes, og byrådet har da også senere modificeret sit
udspil i den endelige kommuneplan. Borgerforeningens forslag til en lille
statusændring af boligområdet i det nordlige Knebel blev også medtaget,
medens Vestre Molsvej - som vist på kortet om infrastruktur i
Det blå bånd ført frem til Rønde i forslag
til kommuneplan 2013.
kommuneplanforslaget - hører til blandt kommunens mest trafikerede.
Se foreningens kommentar hertil
Kommuneplanforslaget er noget uklart i sin formulering af omfartsveje i
Knebel og Knebelbro. Trafikmængden gennem Knebelbro er optalt til 3600 enheder. Dertil kommer problemer for
svage trafikanter. Borgerforeningen mente, at problemet var og er påtrængende, og et løsningsforslag burde
medtages, så foreningen stillede spørgsmålet: Skal der etableres §40 vej og/eller cykelsti eller omfartsvej?
Processen omkring kommuneplanen trænger til revision. Når planen skal vedtages på sidste møde i byrådsperioden,
efterlader det byrådet i en uheldig tvangssituation – ikke mindst netop i år på grund af den opståede usikkerhed
omkring befolkningsprognosen. Gennem de sidste måneder har der været fokus på befolkningstilvæksten i hele
Syddjurs kommune. Tilvæksten har ikke været så høj som forventet, og en god bosætning er vigtig for at fastholde
den vanlige service. Planlægningen skal være på plads, og tilflyttere skal føle sig meget velkomne. Begge dele har
haft Borgerforeningens bevågenhed. Men nye tal dukker op i en lind strøm og viser vidt forskellige tendenser.
Borgerforeningen har derfor forsøgt at få klarlagt, hvad der er ret og vrang. Men svarene blæser i vinden!

Argumenter kan ikke flytte akutlægebilen
Gennem snart mange år har bestyrelsen arbejdet for at få akutlægebilen placeret centralt på Djursland. På sidste års
generalforsamling medbragte vi en PowerPoint præsentation som oplæg til temadiskussionen om placeringen af
akutlægebilen. Men selvom Carl Johan Rasmussen virkede fuld af forståelse for vore ønsker om en mere central
placering af akutlægebilen, ville han direkte adspurgt, ikke lægge sit politiske hoved på blokken for, at han ville
arbejde for en flytning af akutlægebilen. ”Jeg kan sagtens se, at en mere central placering er fornuftig og kan let
leve med at bilen står i Kolind, men akutlægebilen kan kun flyttes af et politisk flertal.” Carl Johan Rasmussen har
efterfølgende i mail udbedt sig mere dokumentation, uden at det dog har givet anledning til ændringer. Desuden har
regionens formand ikke ment det nødvendigt at give yderligere forklaring på sine tilvejebragte og indtil videre
udokumenterede nye tal i debatudsendelsen Ud Med Sproget.
Eneste mulighed for flytning var så at tilvejebringe et ændret flertal her til regionsrådsvalget i november måned.
Borgerforeningen dristede sig til at offentliggøre en analyse af den kommende afstemning. Desværre hjalp det slet
ikke. Bent Hansen blev suveræn vinder af valget på Mols. Han fik hele 352 stemmer mod 80 til Søren K. Lauritsen.
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Dertil 120 listestemmer. Hos Venstre fik Peter Krog-Meyer 186, medens Jørgen Winther Randers fik 138 og
listestemmerne til V toppede med hele 203. Eigil Holm med 235 stemmer blev ikke valgt. Et flertal her har nu selv
været årsag til at akutlægebilen forbliver i Grenaa! Det må give stof til eftertanke, hvis man en dag skulle få brug
for hjælp. Nu kan Bent Hansen henvise til sin store valgsejr! Det på trods af, at Syddjurs kommune med lethed
kunne have fået hele to mandater ind i regionsrådet. Partisoldaterne undlod at sætte fokus på det lokale, og deres
listestemmer hjalp tilfældige kandidater i resten af regionen langt væk fra Syddjurs kommune. Var disse stemmer
placeret på lokale kandidater, havde Syddjurs kommune haft hele to repræsentanter i Regionsrådet, endog to, som
helt klart forud for valget tilkendegav, at akutlægebilen var bedre placeret midt på Djursland. Vælgerne satte på den
måde Borgerforeningen taktisk skakmat! - Mon dog, det var meningen?

Hjertestarternetværk på Mols og Helgenæs er nu en realitet
Eftersom det ikke er lykkedes Borgerforeningen Mols - trods ihærdig
indsats - at overbevise regionsrådet om, at akutlægebilen bør være placeret
centralt på Djursland i stedet for i Grenaa, må vi se realiteterne i øjnene.
Derfor har borgerne på Mols og Helgenæs taget sagen i egen hånd og
oprettet et lille korps af akuthjælpere med ambulanceredder, Fritz Kofod,
Knebel som tovholder og Vistoft Sparekasse som sponsor. Akuthjælperne
har alle uddannelse i førstehjælp og brug af hjertestartere.

Med øksen som følgesvend
Distriktsrådet på Mols og Helgenæs var ikke så lidt pikeret over de udspil, der forelå til budget 2014. Vi fik en
stærk fornemmelse af, at forslaget modarbejdede eller lammede de anstrengelser, som vi gjorde - og gør os for at
bevare det gode liv og bidrage til byrådets egne bestræbelser på at øge bosætning. Vi synes slet ikke, at der var
sammenhæng og kontinuitet. Der er 8 distrikter i kommunen, som har færre indbyggere end Mols og Helgenæs, og
kun 3, der har flere, så distriktet hører med andre ord ikke til de mindste.
Var bosætningen her tættere, så ville befolkningsmængden udgøre en by på knapt Røndes størrelse – i hvert fald
større end både Ryomgård og Kolind. Kunne man tænke sig et bysamfund på den størrelse uden en fuldt udbygget
folkeskole??? Nok vanskeligt! Flytningen bør heller ikke begrundes med, at skoler i bysamfund - mere end 20 km.
væk - skal fyldes op fra det område, som i forvejen har de længste skoleveje, og endog selv må bidrage til buskort i
modsætning til en hel del andre elever.
Er afstanden ikke netop begrundelsen for ønsker om at flytte et rådhus? Nå, men her drejer det sig jo kun om
elever?
Molsskolen blev i 60érne særdeles fremsynet dannet ved sammenlægning af 15 mindre skoler. På den måde enedes
man om kun at have én skole til et befolkningsunderlag svarende til i Rønde by.(I befolkningsprognosen – hvorfra
sammenligningen er hentet - udgør Ugelbølle en del af Røndes befolkningstal)
Det må tilskrives fordomme, at elever altid flyttes fra land mod by. Den modsatte vej er også farbar! Dertil
muligheder for grænseregulering af skoledistrikterne.
Selvom politikerne over en kant afviste forslaget om bl.a. at flytte overbygningen fra Molsskolen til Ebeltoft, blev
fællesmødet med skolebestyrelsen 5. sept. og 150 tilhørere alligevel afholdt. Det skyldes ikke mindst, at det er en
diskussion værd, om alene fremsættelse af forslaget i sig selv er skadeligt – selvom politikerne ikke vedtager det.
Skader det tilflytning og fremmer det fraflytning at leve med øksen som følgesvend? Situationen ligner den
evindelige snak om at flytte lufthavnen. Selvopfyldende profetier skal undgås. og alle byrådsmedlemmer ved jo
godt, at Knebel er byen med den størst procentvise tilvækst i Syddjurs efter Ugelbølle og det oftest søgte
bosætningsområde på Djursland (Boliga.dk). Det er der vel ingen grund til at afskrive eller ødelægge, selvom der
sidst på året fremstod stor - og endnu uafklaret - forvirring omkring den faktuelle befolkningssituation i Syddjurs
kommune. Er der vækst, stagnation eller tilbagegang?
Det er vores håb, at Byrådet vil give sig tid til at se på de argumenter, som Distriktsrådet fremsender. Vi har tillid
til, at Byrådet ikke tager muligheder fra/ødelægger ét distrikt for at redde et andet? Det gode liv er særdeles højt
prioriteret i kommuneplanen! Fremtiden vil vise, om vi ender på skåltalernes overdrev?

Grundlovsfest - Et tilløbsstykke!
Grundlovsfesten var i år noget nær et tilløbsstykke. Omkring 170
mennesker havde fundet vej for at høre forh. Folketingsformand Chr.
Mejdahl og kirkekorets mange medlemmer med et varieret
sangprogram. Tilstrømningen tangerede eller slog alle tidligere
rekorder, og vejret viste sig fra sin allerbedste side.
Arrangørerne var bange for, at der ikke var kage og kaffe i
tilstrækkelig mængde, men ved fælles anstrengelser og beskedenhed
fra publikum blev der servering til alle.
Chr. Mejdahl i præstegårdshaven
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Molsarkivet
Molsarkivet har nu været 9 år i de nuværende lokaler, og interessen for at besøge arkivet er stadig usvækket. Der
har været et lille fald i besøg, men ikke noget alarmerende. Til gengæld har der været besøg på hver eneste
åbningsaften. Mail og telefonforespørgsler er en lille smule større, og det ser vi som en hel normal tendens, idet
flere og flere begynder at slægtsforske. Registreringen i ARKIAS skrider stille og roligt frem, og der registreres
næsten hver onsdag. I 2013 er der etableret fælles hjemmeside www.syddjurslokalarkiver.dk for de 7 arkiver i
Syddjurs Kommune, endnu et produkt af det gode samarbejde arkiverne imellem. Igen i år har vi modtaget masser
af arkivalier, både til ejendom, men også til kopiering. Folk i lokalområdet er blevet meget opmærksomme på at
spørge arkivet til råds, inden de destruerer personlige papirer og billeder.
I 2013 er vi ved fælles hjælp næsten blevet færdige med en registrering af samtlige bebyggelser i Knebel, og
gennem dette arbejdet har vi fået forbindelse med nye frivillige.
Arkivet har desværre en stor varmeregning i vore nuværende lokaler. Det betyder, at arkivet måske skal flytte ind i
ledigblevne kommunale lokaler, hvis sådanne skulle dukke op. Tilskudsmidlerne gennem LAG-Djursland er endnu
ikke kommet til udbetaling. Kommunen har meget fokus på lokalarkiverne og står som sådan for
regnskabsaflæggelsen overfor LAG midlerne.
Tak til alle frivillige, som gør et uvurderligt stykke arbejde. Uden dem var der intet arkiv.

Rekordtilslutning til valgmøde på Molsskolen
Op til valget var det på tale at øge afstemningsstederne i den del af
kommunen, som i øvrigt i forvejen har de tættest placerede
afstemningssteder. Som begrundelse herfor anførte fortalerne, at det ville
medvirke til at forøge stemmeprocenten. På Mols og Helgenæs, som har
længst til valgurnen overhovedet i kommunen, er stemmeprocenten langt
højere end på alle andre valgsteder i Syddjurs, og det blev den også ved
valget denne gang. Hvorfor tror man så, at valgdeltagelsen bliver større
med kortere afstand til stemmeboksen. Med flere afstemningssteder og
ovenstående betragtning in mente, må man spørge sig selv, om ikke
Det store politikerpanel i festsalen
elektronisk stemmeafgivelse i stedet for var en bedre idé. Med tiden
bliver det alligevel et must at afholde elektronisk valg. Men der er god grund til at glæde sig over det rekordstore
fremmøde til både den politiske debat og til afstemningen på demokratiets festdag.
Således trak borgerforeningens valgmøde i festsalen på Molsskolen fulde huse. Foruden de 18 kandidater i panelet
deltog yderligere 160 personer. Kommunens mest besøgte vælgermøde – og der var rekord mange valgmøder
denne gang. Spørgelysten fejlede heller ikke noget. Glæden ved at arbejde og bo i dejlige omgivelser i pagt med
naturen, nær skov og strand, med masser af frisk luft, fred og ro - og alligevel tæt på Aarhus med Nationalpark
Mols Bjerge i baghaven, opvejer sagtens de 30 min. til alt det andet, som vi også gerne vil. Midt i landet - nær ved
vandet - tæt på lufthavn og færge ud i verden. Kan det være bedre?

Muslingefarmen i Knebel Vig
Borgerforeningen har gennem flere år korresponderet med ejer, direktorat, minister, folketing og ombudsmand om
muslingefarmen i Knebel Vig. Ejeren er gået konkurs og forsøger at
overdrage farmen til et nyt selskab, hvor han selv er ansat. Konkursboet
har ikke vedligeholdt anlægget, og adskillige effekter fra farmen flyder
rundt langs vigen. I december måned sendte vi en opfordring til ministeriet
med oplysning om, at vi fandt det ganske uanstændigt, at ejer og
myndigheder på den måde unddrager sig ansvar. Styrelsen reagerede denne
gang aldeles prompte og krævede garantier, mislighold af farmen og
stranden ryddet inden 6. januar 2014, før der
blev taget stilling til overdragelsen af anlægget
til ny ejer.
Se flere placeringer ved klik på billedet
Ved fristens udløb mailede ejeren til
sagsbehandleren kort og klart: ” Vi har været i
Knebel i dag og indsamlet bøjerne”. En melding af særdeles tvivlsom karakter.
Sagsbehandleren bad straks borgerforeningen verificere påstanden, og borgerforeningen
fremsendte samme dag en stribe billeder af opdrifts-bøjer liggende på strækningen
mellem Knebel og Thorup. Efterfølgende indrømmede ejeren en mangelfuld sikring af
og tilsyn med muslingeanlægget gennem tiden. Episoden fik vicefiskeriinspektør, Claus
Fra TV-udsendelsen
Wille, NaturErhvervsstyrelsen til at bese området. Med så mange opdriftsbøjer ude af
drift må anlægget være i en miserabel tilstand. Nu afventes den endelige afgørelse, som træffes i næste uge. Sagen
har haft bevågenhed i såvel den trykte presse som i radio og TV.
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Lokalrevyen trak fulde huse
Tved Forsamlingshus var stuvende fyldt, da lokalrevyen med Molsamatørerne spillede for Borgerforeningen Mols.
Et oplagt revyhold diverterede med både humor og dristighed i et fortrinligt miks af viser og sketches leveret
gennem kvikke sceneskift og med korte klip fra Kruses Kartel. Forestillingen med titlen: "Det var ligegodt kattens"
faldt - med de umisforståelige hip til såvel lokale som mere landsdækkende koryfæer - tydeligvis i publikums
smag. Molsamatørerne høstede både et stort og fortjent bifald både under og efter forestillingen. Igen i år får
medlemmerne invitation til at overvære forestillingen til marts. Med det store fremmøde sidste år i Tved
Forsamlingshus har bestyrelsen aftalt med revyen, at forestillingen forbliver i forsamlingshuset. På den måde
undgås det store arbejde med at flytte revyen til Molsskolen.

Borgerforeningens hjemmeside runder besøg nr. 13.500
Det er et must for enhver forening at have kontakt med
medlemmerne. De allerfleste foreninger har da også en
hjemmeside, som medlemmerne og andre kan besøge. Her
hos os i Borgerforeningen har vi endvidere en mailliste,
som 248 af medlemmerne har tilmeldt sig, så de ad den vej
orienteres om foreningens løbende arbejde. Hjemmesiden
runder i disse dage 13.500 besøg, og siden har stort set
dagligt besøg. Selvom der var et relativ stort antal dødsfald
i medlemsskaren i 2012 er medlemstallet igen stigende og
vi er nu ved udgangen af dette regnskabsår 546
medlemmer i Borgerforeningen - svarende til 17.8% af den
voksne vælgerbefolkning.

Afslutning
Bestyrelsen har endvidere deltaget i konferencer og
informationsmøder, som har relevans for foreningens arbejde
eller områdets interesser. I år har borgerforeningen haft den store ære at repræsentere Syddjurs kommune på Dansk Energis
landsdækkende konference under titlen: ”Hurtigt Bredbånd til alle – sådan kommer kommunerne med i kapløbet”. Det klare
budskab fra oplægsholdere og deltagere blev, at der skal sættes fart i udrulningen af fibernet, som kan skabe grundlag for
bedre velfærd og højere vækst i Danmark. Hvis den vision skal realiseres, er det nødvendigt at sige farvel til det 14 år gamle
teleforlig og goddag til et nyt bredbåndsforlig. Et nyt forlig kan sætte rammerne for øgede investeringer og aktive tiltag fra
stat og kommuner til at fremme udbygningen af fibernet.
Vi har et fast samarbejde med Mols-amatørerne og har ydet økonomisk støtte til klasserejser til Island for 6. årgang på
Molsskolen, og bidraget til udgivelse af bogen om Mols-forfatteren, Joachim Kattrup med tilhørende reception, samt opsat
reklameskilt i Molshallen med et treårigt bidrag til driften.
Afslutningsvis skal der lyde en varm tak til vore samarbejdspartnere, herunder Molsskolen, beredskabets mandskab,
Molshallen og menighedsrådene for et frugtbart samarbejde og god behandling.
Og til allersidst skal der lyde en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen, der igen i år har haft et travlt år.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens debat og forhåbentlige godkendelse.
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