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Beretning 2014

Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols aflægger

Borgerforeningen Mols
afholder ordinær generalforsamling på
Restaurant Mols Bjerge den 27. jan. 2015
Med god grund mindede majestæten i sin nytårstale om
vores personlige ansvar. Forvent noget af hinanden, Tal
op i stedet for at tale ned. Vis hvor dygtige I kan blive.
Gør jer umage. Hold fast i jeres grundlæggende værdier,
Tag ansvar for jer selv!
Sådan lød i stikord nogle af de formaninger, Dronningen
gav det danske folk i sin nytårstale.
Talen er af kommentatorer blevet bedømt som en af de
bedste fra regenten – Dronningen taler til samvittigheden
og det personlige ansvar – og med god grund.
Hvor velfærdsstaten primært bygger på idéen om den
demokratisk aktive borger, bygger konkurrencestaten på
idéen om borgeren som forbruger, og dens opgave er at
regulere borgernes adfærd på markedet. Borgerne bliver
mere personer, man skal kontrollere og adfærdsregulere
end mennesker, man skal inddrage og vise tillid.
En overskrift for et par måneder tilbage lød således:
”Er vi et samfund eller et hver for sig fund”?
Der er jo en del, der hævder, at fællesskabsbaserede
samfund sætter kvælende begrænsninger for individets
frihed.
På den anden side kan man dårligt tale om samfund, hvor
der ikke findes fællesskaber. Et af grundelementerne i den
danske nationale selvforståelse er fortællingen om
Forenings-Danmark, hvor høj og lav mødes af egen fri
vilje om en fælles sag eller interesse og derved udvikler et
stærkt, tillidspræget civilsamfund.
Men måske er den danske foreningsaktivitet ved at aftage.
Ifølge tal fra Region Syddanmark angiver næsten
halvdelen af regionens unge mænd, at de slet ikke er
foreningsaktive. De yngre generationer vil gerne engagere
sig, men kun mere projektorienteret i en afgrænset
periode. De går ikke så meget op i bestyrelsesarbejde og
procedure. Er vi på vej væk fra forpligtende fællesskaber?
Er der intet, som knytter os sammen som mennesker, som
folk, som lokalsamfund, ja for den sags skyld som
medlemmer af Borgerforeningen Mols?
Danmark er dog grundlagt på folkelig deltagelse.
Danmark bygger på de værdier, som Forenings-Danmark
også bygger på: personlig frihed, ligeværd og gensidigt
ansvar i forpligtende fællesskaber.
Lad ikke Storm P. få ret, når han filosoferende udtrykker
sig: ”Pokker, så verden er egoistisk. Alle tænker de kun
på sig selv. Det er bare mig, som tænker på mig.”
Foreningerne er vejen til at få alle med. Og dermed til at
få de bedste løsninger i spil.
Når middelmådigheden råder, og folk ikke gør sig umage,
er der tale om elendighed, mener håndboldlandsholdets
tidligere træner Ulrik Wilbek, der i en bog slår et slag for
at udrette noget alene og sammen med andre.

Dronningens nødvendige opsange
prægede regentens nytårstale.

Er du det lille enzym,
der får tingene til at virke?

Projekt - Mols i Udvikling
Projekt Mols i Udvikling er startet af en initiativgruppe, som gennem nogle måneder har arbejdet for at skabe en
fremadrettet udvikling på Mols. Deltagerne i gruppen er repræsentanter for Borgerforeningen Mols, IF-Mols,
Fællesbestyrelsen for Molsskolen og børnehaverne, samt Molshallen.
Gruppen har taget initiativ til sammen med kommunen at skabe et udviklingsprojekt og en masterplan for vores
lokalsamfund. En plan, der skal løfte os i fælleskab mod fremtiden.
Som bekendt har Syddjurs Kommune netop besluttet, og bevilliget midler til en ny fælles børnehave, tæt på hal og
skole. På den måde skabes muligheden for et nyt fællesskab. Indholdet i dette nye fællesskab skal vi alle gennem
de kommende måneder være med til at beslutte.
Vores forhåbning er, at vi sammen kan starte en proces, hvor vi skaber en stærkere organisation mellem de mange
foreninger, erhvervslivet, institutionerne og alle borgere.
Ved at skabe noget, vi selv gerne vil med fællesskabet, tror vi på, at det i sig selv er motiverende for yderligere
bosætning i området.

Fibernet og mobildækning
Fibernet og god mobildækning på landet er på samme måde med til at
skabe ny bosætning med hjemmearbejdspladser, bedre vilkår for
virksomheder, telemedicin og fjernundervisning. Derfor er det ikke
uden glæde og stolthed, at foreningen som primus motor har
medvirket til at bringe Mols og Helgenæs frem i forreste række, hvad
angår højhastighedsnet. Foreningen har da også modtaget adskillige
former for roser og påskønnelse i den anledning.
Selvom mange mennesker har været tilfredse med de nuværende
forhold, så har adskillige indset, at salgsværdien af boligen med
opkoblingen på lysledernettet er øget. Samtidig er det ulig lettere at sælge en bolig med opkobling på fibernet end
uden. Der er en sammenhæng mellem en hurtig bredbåndsforbindelse og tilflytning. Derfor kan det ikke gå hurtigt
nok med udrulning af fibernet.
Aftalen mellem Borgerforening, kommune og udbyder har som forudsætning, at en lokal tilslutning i en landsby
skal være tilstrækkelig stor, for at kampagnen ruller videre til næste landsby. På den måde har både Egens,
Grønfeld, Agri, Femmøller, Vrinners, Knebel, Vistoft, Strands, Begtrup og nu senest Skellerup, Knebelbro og Tved
vist vejen og givet mulighed for videreudrulning af fibernettet.

Planloven trænger til revision
Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning, som skal få borgerne til at bo og arbejde i byer og ikke
på landet. Det bør revideres snarest muligt. By- og landzone loven fra 1970 opdelte landet i landzone, byzone og
sommerhusområder. I landzonen var der kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Alle andre erhverv og al anden
udvikling skulle være i byzonen. Men for mange iværksættere, håndværkere og småindustrier er det for dyrt at
etablere sig i en byzone. Først skal familien have en bolig i et parcelhuskvarter, så skal der købes en industrigrund.
Anderledes mere overkommeligt vil det være, hvis iværksættere kunne etablere sig på landet eksempelvis i en
nedlagt gård med familien boende i stuehuset og virksomheden i de tomme landbrugsbygninger. Men får
virksomheden i landzone succes og behov for at udvide, siger planloven stop. Enkelte muligheder eksisterer, men
kræver længerevarende ændringer i kommuneplan og lokalplan, som det skete, da borgerforeningen fik ændret
kommuneplanen for den del af Knebel, som indeholder mange tidligere landbrugsejendomme. Området er ændret
fra rent boligområde til et område med blandet bolig og erhverv.
Endvidere vil det være et løft for landdistrikter, hvis bankers og kreditforeningers tilbageholdenhed med at give lån
til aktiviteter på landet ændres, så der kan sælges huse, købes boliger og lånes til erhverv. Uden ændringer på disse
områder vil landsbysamfund let sygne hen.

Molsarkivet
Borgerforeningen er bestyrelse for Molsarkivet. Vi er i gang med den 10. sæson i de nuværende lokaler. Der er
stadig mange besøg - faktisk hver eneste onsdag aften. De frivillige er fortsat trofaste. Mellem 5 – 10 personer
møder hver onsdag og gør det muligt at identificere personer på billeder og kaste lys over slægt og tilhørsforhold.
Sammen med de øvrige arkiver i Syddjurs indmeldte vi i slutningen af 2014 Molsarkivet i SLA,
(Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark), dels for at drage nytte af medlemsfordele, herunder billigere
licens til ARKIBAS, som jo er vores billedregistrerings system.
Med hensyn til ARKIBAS, så registreres der stadig hver onsdag. Det er en tidkrævende proces, fordi vi gerne vil
medtage flest mulige oplysninger. Der er nu op mod 1200 registrerede billeder. ARKIBAS skulle - hvis alt går vel blive offentlig tilgængeligt i løbet af året. Så bliver det muligt at koble sig på programmet fra sin hjemme pc.
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LAG tilskuddet er stadig ikke afregnet, men forventes afsluttet i 2. kvartal 2015. Kommunen har garanteret vores
andel uanset afgørelsen fra LAG.
Vi følger stadig udviklingen omkring de kommunale bygninger, hvis der skulle blive noget brugbart tilovers. Det er
fortsat et ønske fra kommunen at huse arkivet i kommunale bygninger.
En stor tak til alle frivillige omkring arkivet! Uden dem - intet arkiv!

Lokalrevyen trak fulde huse
Tved Forsamlingshus var stuvende fyldt, da lokalrevyen med
Molsamatørerne spillede for Borgerforeningen Mols. Et oplagt
revyhold diverterede i forestillingen ”Undskyld – Vi beklager”
med både humor og dristighed i et fortrinligt mix af sange,
monologer, dialoger og gakkede påhit leveret gennem kvikke
sceneskift og med korte klip fra Kruses Kartel.
Igen i år får medlemmerne invitation til helt gratis at overvære
forestillingen den 4. marts.

Ministeren har skrottet P-afgifterne
Miljøministeren har besluttet at droppe forslaget om at indføre
P-afgifter på 19 destinationer i Naturstyrelsens område. Det er
en glædelig nyhed. Nu bliver det forsat muligt at parkere gratis
på pladsen ved Sletterhage fyr, som var udpeget sammen med
18 andre pladser rundt i Danmark. Ministeren har lyttet til de
ganske mange og herunder Borgerforeningens protester, som er
fremsendt siden forslaget så dagens lys på Naturstyrelsens
hjemmeside. Modstanden var så massiv, at ministeren kort efter
udsendte en pressemeddelelse, hvor hun frafaldt forslaget helt
og aldeles. Først efter nytår indløb ministerens svar, som kan ses på hjemmesiden.

Fjernvarmeplaner opgivet
I Syddjurs Kommunes varmeplan fra 2012 er muligheden for fjernvarme i Knebel nævnt. Fjernvarme kan være en
billig og miljøsikker varmekilde for den enkelte husstand, men der findes også andre tekniske muligheder og
alternativer i dag. Borgerforeningen har tidligere forsøgt løsninger inden for kollektiv varmeforsyning og er ærlig
talt ikke videre motiveret for at prøve endnu en gang. Før kommunen traf beslutning om at arbejde videre med et
evt. fjernvarmeprojekt ønskede vi et informationsmøde. Derfor indkaldte forvaltningen til et offentligt møde om
sagen.
De fremmødte fik her en kompetent gennemgang af muligheder. Såvel miljøchef i Syddjurs kommune, Morten
Hundahl som en fjernvarmeingeniør fra Verdo - Randers Fjernvarmeværk - havde vanskeligt ved at pege på en
attraktiv fjernvarmeløsning i Knebel. Borgerforeningen har flere gange siden 1984 forsøgt at skaffe tilslutning til
fjernvarme uden succes. På baggrund af mødets konklusioner forespurgte formanden forsamlingen, om der var
nogen til stede, som gerne så, at foreningen endnu en gang lagde sig i selen for at etablere fjernevarme i Knebel.
Eftersom ikke en eneste fremmødt borger meldte sig som interesseret, henlægges sagen.

Fuldt hus til politikermødet i Knebel
Der var ikke en ledig plads til Borgerforeningens årlige møde med de folkevalgte politikere i Sognehuset i Knebel.
De fremmødte havde mange spørgsmål til byrådet repræsentanter.
Debatten drejede sig i høj grad om, hvordan situationen omkring det faldende børnetal skal tackles? Hvordan
mulighederne for "Mols i udvikling" kan fremmes? Efter pausen, hvor foreningen var vært ved en forfriskning, var
der debat om, hvilke konsekvenser regeringens store krav om besparelser får for det lokale berdskab. Hvordan
cykelstierne skal/kan videreføres i Knebelbro og Vrinners. Dertil nødvendigheden af at få planloven ændret.
Fibernet og mobiltelefoni, bosætning, byudvikling, udstykning, trafiksikkerhed § 40 veje, skatteprocenter,
kommunal udligning og manglende fortove samt fravær af pærer i gadelamper m.v. indgik også i debatten.
Formanden afrundede aftens gode og sobre debat med en stor tak til såvel politikerne som til den talstærkt
fremmødte forsamling for et godt møde.

Muslingeeventyret i Knebel Vig er slut
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har nu endeligt afsluttet sagen om den konkursramte muslingefarm i
Knebel Vig. Farmen er fjernet og ejeren fik i begyndelsen af 2014 besked på at rydde op i Vigen efter de mange
løsrevne genstande og i land drevne bøjer. Borgerforeningen har gennem flere år korresponderet med såvel ejer
som myndigheder om at få sagen afsluttet, og her den 24. sept. 2014 meddelte ministeriet for Fødevarer, Landbrug
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og Fiskeri i en mail til Borgerforeningen: "Der har været foretaget flere kontrolsejladser i området hen over
sommeren, da der gentagne gange blev fundet liner og anlægsrester, som ikke var fjernet. Først den 17. september
er området konstateret endeligt ryddet, og opdrætstilladelsen vil nu blive tilbagekaldt”.
Oprydningen blev overladt den tidligere ejer, som - når arbejdet var tilendebragt og kontrolleret - kunne se frem til
at få frigivet den stillede bankgaranti på 120.000 kr.

Ingen grund til bekymring
Et bekymret medlem har bedt bestyrelsen undersøge, om der er flere kræfttilfælde på Mols end øvrige steder i
landet. Ingen af de praktiserende læger kan bekræfte eller afkræfte nogen stigning i antallet af kræfttilfælde i
området, og dødsårsagsregistret udviser faldende tendens forårsaget af sygdommen, ligesom DMIs registrering af
partikelforurening ikke udviser faretruende tendenser. Fuldmægtig Milan Fajber, Sektor for National
Sundhedsdokumentation og Forskning svarede 26.03.2014 på foreningens henvendelse og fremsendte data fra
Statens Seruminstitut, der indsamler og formidler data om befolkningens sundhedstilstand. Cancerregisteret samler
alle ny diagnosticerede tilfælde af cancer i Danmark. Heraf fremgår bl.a. sammenlignelige tal for udvalgte
kommuner i perioden 1978-2012. Det fremgår specielt, at Syddjurs kommune ikke er mere belastet end andre
kommuner. Der er således ikke belæg for at frygte en bosætning på Mols og Helgenæs af den grund. Den svage
stigning i antallet af tilfælde overalt i landet og det samtidige fald i kræft som dødsårsag tyder snarere på stigende
effektivitet i diagnosticering og bedre mulighed for helbredelse.

Beredskabet under pres
Brand og Redning Djursland er igen i fokus for besparelser.
Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af
organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige
effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt
serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de
nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige
enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling
mellem det kommunale og statslige beredskab. Der er på den
baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil
etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod
20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil
regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.
Den samlede reduktion for Det Fælleskommunale Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner vil
således være 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i 2016-18.

Plaster på såret
Regionsrådet erkender nu, at akutberedskabet er svagere på
Mols og Helgenæs end i den øvrige region. Under alle
omstændigheder indebærer regionens budget for 2015, at der
skal være plads til opgradering af akutberedskabet på det
sydlige Djursland. Regionsrådet har med budgettet vedtaget,
at ambulancer i Rønde og Ebeltoft skal bemandes med
paramedicinere. Dertil er regionsrådet på vej med to
hjertestarterteam med fast udgangspunkt i Tved og Fejrup.
Det lokalt etablerede hjertestarterteam vil få tilbudt at indgå i
et samarbejde med regionen. Vi mener naturligvis, det havde
været billigere at flytte akutlægebilen. Men den sag er tabt, så
enhver forbedring må hilses velkommen. Kan man ikke få den, man elsker, må man elske den, man får!
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På kollisionskurs
Syddjurs kommune og Borgerforeningen blev endelig enige om at
forskønne Burgerpladsen i Knebel. Imidlertid modtog foreningen
et kontraktudkast den 15.7.2014, som Borgerforeningen blev
anmodet om at underskrive inden arbejdet blev igangsat. På grund
af ferie blev bestyrelsen orienteret om indholdet pr. mail, hvorefter
samtlige medlemmer reagerede efterhånden som muligheden
forelå i sommerferien. Tilbagemeldingen var entydig.
Borgerforeningen skulle ikke underskrive den kontrakt. Selvom
der i bestyrelsen tidligere var enighed om, at Borgerforeningen
skulle bidrage til etableringen af bytorvet, så var bestyrelsen lige
så enige om, at den håndfæstning var uacceptabel.
Underskrivelsen blev fremlagt som betingelse for at etablere torvet
på Burgerpladsen. Bestyrelsen har derfor gjort indsigelse overfor kommunen og konkluderet, at hvis
håndfæstningen – som ikke nævnes i direktørens indstilling til udvalget - fastholdes som forudsætning for
kommunens bidrag til projektet på 130.000 kr. må alternativet være, at kommunen lægger sin ejendom ud med
græs, og selv vedstår sine ejendomsforpligtelser, så grunden op mod byens mest trafikerede vej-T ikke forbliver en
skamstøtte (omkranset af Bjørneklo) på grund af manglende vedligeholdelse til stor skade for bosætning og
erhvervsudvikling i kommunens største vækstområde – jvf. seneste befolkningsprognose.
Kommunen frafaldt sine krav og nu fremstår pladsen med en vandkunst, hvis granitsøjler er donneret af
Sparekassen Djursland og vandkunsten etableret for Borgerforeningens egne midler.

Grundlovsmøde
På trods af DMI's profetier om store regnmængder og
tordenskyer midt på eftermiddagen mødte langt over
hundrede grundlovsdeltagere frem for at høre Kjeld
Holms inspirerende, tankevækkende og spændende
grundlovstale under en klar, skyfri og solfyldt himmel til
foreningens grundlovsmøde.
Syddjurs Seniororkester nåede på hyggelig vis at spille et
par numre, mens grundlovsdeltagerne i kø stort set nåede
både kaffe og kage, inden regnen stod ned i stænger med
lyn og torden i det fjerne. På kort tid faldt 12 mm regn til
stor glæde for den tørkeramte jord i lokalområdet. Det
gav en særlig stemning i det store fremmøde - i og med,
at mange fremmødte gerne både ville havde fint
grundlovsvejr, men samtidig sukkede efter regn til
planter på mark og i have.

Lufthavnen
Fortalerne for at flytte lufthavnen anfører, at man mangler flyafgange og flere flydestinationer. Det får man næppe
ved at flytte lufthavnen nærmere Aarhus og gøre køretiden 120 sec. kortere.
Da lufthavnen gav overskud, lød der ingen protester om placeringen og ejer-kommunerne hev 76 mio. kr. ud af
lufthavnen. Nu argumenteres med, at man ikke vil bruge skattekroner til at investere, for så mangler man dem til
alle de andre gode ting i kommunerne.
Hvis man nu i enighed blot melder ud, at lufthavnen ligger godt, hvor den ligger og investerer i lufthavnen, så er
det en bedre og sikrere vej til at få flere flyafgange og til flere destinationer - altså til netop det, der efterspørges.
Den evindelige tvivl om lufthavnens fremtid får ikke flyselskaber til at tænke i flere flyafgange og til flere
destinationer. Den evige diskussion og usikkerhed er ganske enkelt gift for lufthavnen. Lad os bidrage til at løfte
lufthavnen ud af dette dødvande.

Afsluttende bemærkninger
Danskerne vil bo i parcelhuse. Det siger direktør i Center for fremtidsforskning, Jesper Bo Jensen, der tror på, at
flere vil søge væk fra byerne. – ”Jeg er ret sikker på, at vi inden for de næste 2-3 år vil se en ny parcelhusudflytterbølge, som vil betyde en spredning fra byerne”, siger han. Og han får nok ret. En undersøgelse viser, at
hver syvende dansker helst ville bo på landet, hvis de kunne vælge frit uden hensyn til job og familie. Det er næsten
tre gange så mange, som der rent faktisk bor på landet i dag.
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Kun fem procent bor i dag i et område, som de selv betegner som ”ude på landet”, men hele 14 procent – næsten tre
gange så mange – siger, at de allerhelst vil bo ude på landet. Samtidig er storbyerne ikke så tillokkende. 37 procent
siger, at de bor i en storby i dag, mens kun 32 procent helst vil bo i en storby.
På den baggrund vurderer flere forskere, at der er et stort potentiale for at skaffe flere tilflyttere til landdistrikterne.
Vi er klar til at byde dem velkommen!
Mobilmasten i Femmøller er i år sat i drift. Det bliver en fordel for kunder hos Telenor og Telia, medens TDC
kunder ikke får fordel af masten, fordi TDC ikke vil yde andel i etableringen.
Der er nedgang i postmængden og Post Danmark har atter reduceret i serviceniveauet. På et møde den
21.03.2014 fremlagde kundechef, Troels T. Jensen tal, der udviste et fald på næsten 25% pr. år de sidste tre år på
forskellige postfunktioner. Situationen er udbredt over hele Danmark og adskillige postbutikker lukker ned eller
reducerer. På mødet lovede kundechefen, at der fortsat skal være posthus hos Min Købmand i Knebel, men uden
mulighed for at sende anbefalede breve, pengeforsendelser og postpakker til udlandet. Alle andre postfunktioner
kan således fortsat besørges på Posthuset i Knebel, som det fremover vil hedde.
Finanstilsynet medbringer skabeloner. Passer et pengeinstitut ned i dem, får man lov at arbejde videre. Skabeloner
vurderer ikke, om indtjeningen er god? Om der betales til tiden? Om der er penge - mange penge på konto i
Nationalbanken? Om der er lokal opbakning til en sund forretning, som konkurrenter hellere end gerne vil
overtage? Finanstilsynets hårde krav i kølvandet på finanskrisen knækkede Vistoft Sparekasse og kun en fusion
med Sparekassen Djursland sikrede et fortsat liv for pengeinstituttet i Knebel.
Borgerforeningen fik i februar ny mailingliste. Medlemmer skulle på ny tilmelde sig listen.
Til bestyrelsens store glæde varede det mindre en tre dage, før over hundrede medlemmer havde tilmeldt sig den
nye liste. Interessen er så stor, at endog ikke medlemmer synes godt om denne service.
Det er vi naturligvis glade for, men rent faktisk er det en medlemsservice, og som sådan er det vel en service, som
er forbeholdt kredsen af medlemmer. Den rene samvittighed kan opnås for kun100 kr.!
Molsportalen har en kalender, som enhver kan bruge, blot de er tilmeldt portalen. Det er let, og så er der styr på
arrangementerne på Mols og Helgenæs.
Hvor tit hører man ikke: "Det vidste jeg sørme ikke, hvor har det stået?"
En anden fordel er, at man på forhånd kan se, om ens eget arrangement kolliderer med andre arrangementer, men
det forudsætter, at så mange som muligt bruger kalenderen. Det er både en hjælp for arrangøren og for publikum, så
det skulle jo være oplagt, at vi alle bruger Molsportalens kalender.
Medlemstallet er igen stigende. Med udgangen af dette regnskabsår
har 577 medlemmer betalt kontingent til Borgerforeningen svarende til 18,8 % af den voksne vælgerbefolkning.

Afslutning
Bestyrelsen har endvidere deltaget i konferencer og
informationsmøder, som har relevans for foreningens arbejde eller
områdets interesser. Der er afholdt førstehjælpskurser, og Mols og
Helgenæs har fortsat 13 hjertestartere spredt fint ud over distriktet
med et hjertestarterteam på 7 - klar til at rykke ud.
Vi har et fast samarbejde med Mols-amatørerne og har ydet
økonomisk støtte til revyen. Bestyrelsen har støttet to ansøgninger
om økonomisk bistand. Helgenæs Forsamlingshus fik 8.000 kr. til indkøb af en køkkenmaskine, og Molsarkivet
blev bevilget en laserprinter til 2500 kr. Dertil har foreningen ydet 10.000 kr. som sin andel af udgifter til en
masterplan for projekt ”Mols i Udvikling”.
Anlægsudgifter til torv på Burgergrunden, som ejes af kommunen løb op i 200.000 kr. og kommunen betingede sig
en medfinansiering fra Borgerforening på 70.000 kr.
Afslutningsvis skal der lyde en varm tak til vore samarbejdspartnere, herunder Molsskolen, beredskabets
mandskab, Molshallen, Lokalarkivet 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 med tunge
sager på dagsordenen.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens debat og forhåbentlige godkendelse.
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