Beretning

Beretning 2016

Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols aflægger

Borgerforeningen Mols
afholder ordinær generalforsamling på
Restaurant Mols Bjerge den 26. jan. 2017
I sammenligning med begivenheder rundt omkring
i Verden med krig og uro i Mellemøsten, flygtninge
strømme, klimakrise, EU`s krise, Brexit, ulighed,
terror, Putins fremfærd på Krim, i Ukraine og
Syrien, Erdogans jerngreb om Tyrkiet, Trump som
den store joker, hvis veje ingen kender, synes vi at
leve i et smørhul. Udfordringerne i Danmark i
almindelighed og i Borgerforeningen i særdeleshed
forekommer i den sammenhæng som bagateller.
Vi kan konstatere, at flere og flere politikere
udtrykker positive tanker om, at landområder skal
have mere bosætning, øgede erhvervsmuligheder
og nye arbejdspladser. Mange regionspolitikere og
folketingspolitikere ønsker også vækst og udvikling
i landsbyer og landdistrikter. Rundt omkring på
landet står landsbyråd, lokalråd, beboer- og
borgerforeninger samt distriktsråd klar til at
samarbejde med politikerne om en fælles indsats
for at få mere liv på landet.
Således også her hos os. Gennem årene har der
været god og konstruktiv kontakt mellem Byrådet
og Distriktsrådet for Mols og Helgenæs og
kontakten er da ikke blevet mindre gennem arbejdet
i projekt Mols i Udvikling. Set med de briller kan
vi i år særligt glæde os over, at Molsskolen og
Molshallen samt Beredskabet slap fint igennem den
kommunale budgetbehandling.
Så smertefrit er det ikke sket de sidste mange år.
Tak for det!
Siden kommunalreformen i 1970 har politikere og
lovgivning i høj grad haft fokus på bysamfund. Her
er der eksempelvis brugt milliarder på byfornyelse,
medens landsbysamfundene - med næsten en
million indbyggere - har været overladt til at klare
sig selv. Den udvikling ser ud til at ændre sig en
smule. Der er kommet mere fokus på landdistrikter,
men ikke nok, synes vi.
Uvist af hvilken grund fik landet en ældreminister,
dog uden store beføjelser. Imidlertid havde vi
hellere set, at politikernes snak om bedre forhold på
landet havde udmøntet sig i en landsbyminister, der
kunne samle, koordinere og gennemføre en aktiv
landsby- og landdistriktspolitik. Så havde der været
større sammenhæng mellem de mange fine tanker,
gode hensigter og velmenende ord om vækst og
udvikling uden for byerne. Ord er ikke nok, vi
behøver handling.

Udrykningslægen indgik i sin tid som
regionens argument for at placere
akutlægebilen i Grenaa.

Der er lovet et fortov på Knebel Bygade,
så bløde trafikanter også kan færdes
sikkert på vejen.

Det lokale beredskab blev ikke reduceret
trods store besparelser i sigte.

Trekløverregering med ældreminister,
men desværre uden landsbyminister.

Molsskolen fredet gennem budgetproces.

Et år med store udfordringer
Selvom lånemulighederne er forbedret og udflytningen fra de
større byer så småt er kommet i gang - og da også registreret
her i Syddjurs, så sker tilflytningen først og fremmest i den
vestlige del af kommunen og i noget mindre målestok længere
øst på. Men fremfor alt er der optimisme at spore, og vi skal
gøre alt, hvad vi kan for at fremme den udvikling, så vi kan
bevare det gode liv på Mols og Helgenæs med vore fine, solide
og værdsatte institutioner i pagt med de dejlige omgivelser.
Derfor var det godt, at byrådet i begyndelsen af året lagde
afstand til forvaltningens oplæg til en grundlæggende ændring af skolestrukturen. 10 skoler skulle bevares rent
fysisk som lokationer, men skoledistrikterne skulle ifølge oplægget skæres ned til tre eller fire, og det ville bevirke,
at de ældste elever fik meget langt til skole. Der skulle ske mere end en halvering af skoledistrikterne, og det
begrundedes med faldende børnetal og en presset kommunal økonomi. Således anførtes, at stigningen i
privatskolefrekvensen i Syddjurs Kommune fra 7,8% til 20,4% var sket i årene 2008-2015, men det nævnes ikke, at
den stigning også var en konsekvens af byrådets egen beslutning om at nedlægge Nimtofte, Ugelbølle og Feldballe
skoler. Her opstod i stedet tre privatskoler.
I Distriktsrådet brugte vi mange kræfter på at gennemgå de to forslag: Ressourcetildeling og organisering af
skoleområdet og udarbejde foreningens høringssvar på
såvel Ressourcetildeling som Organiseringen. Vi mener faktisk, at en
ressourcetildelingsmodel, der er koblet til antallet af elever på en eller anden
måde, og evt. mindre ændringer af lokale skoledistriktsgrænser burde være
nok. Der er ingen grund til at save den gren over, hvorpå man selv har sæde.
Og det gør man, når man brander sig på (lands-)byer med spændende
boligformer, fremtidssikrede skoler, aktivt lokaldemokrati mv. og tilmed har
sikret sig dokumentation for gode og attraktive kerneydelser med høj
faglighed og god trivsel i smukke og naturlige omgivelser. Syddjurs
kommunes allerstørste aktiver i kampen om at tiltrække ressourcestærke
børnefamilier er den unikke natur og gode skoler i overskuelige størrelser.
Molsskolen ligger oven i købet i superklasse på stort set samtlige parametre –
Blandt forslag til skoledistrikter
et godt alternativ for tilflyttere fra Aarhus midtby.

Fibernet og mobildækning
Det moderne Danmark kræver digitale borgere. Både virksomheder og borgere har længe haft en digital postkasse.
Faktisk er der ikke meget i vores daglige erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og private omgang med hinanden
og færden, som ikke er digital.
Ingen virksomhed kan i dag klare sig uden sikre og stabile mobil- og bredbåndsforhold. Og vores sociale samvær er
i tiltagende grad flyttet ud i cyberspace.
Her tales ikke om digital bekvemmelighed eller godt internet blot for sjov. At være digital er et grundvilkår i 2016.
Om man kan komme på mobilnettet og internettet eller ej har vidtrækkende konsekvenser for, hvor erhvervslivet
slår sig ned, og hvor man bosætter sig.
Godt mobil- og bredbåndsnet er lige så vigtigt i det 21. århundrede, som det var at få lagt vand og elektricitet ind i
alle hjem i det 20. århundrede. Det er mange år siden, nogen i Danmark skulle overveje, om de ville flytte ind i et
hus uden rindende vand. Men det er lige nu, at folk overvejer at lade være med at flytte til et område, som er et
digitalt u-land.
Sammen med kommunen gør vi, hvad vi kan for at optimere området. Det kan simpelthen ikke passe, at man skal
flytte sig til den modsatte ende af en mark, hvis man ønsker at betale for varer ved en gårdbutik ved hjælp af sin
smartphone. Realiteten er tilsyneladende, at markedskræfterne
ikke kan eller vil løse den opgave alene.

Skraldebilernes registrering af mobilhuller

Det er også dejligt, at Syddjurs kommune har lagt sig i spidsen
blandt regionens kommuner, hvad angår indsatsen for at bedre
mobil- og internetadgangen. Mobilhullerne er registreret og
vores viden om de mange mobil huller er dokumenteret.
Kommunen har i samarbejde med Reno Djurs målt
mobildækningen på Djursland med 10 mobiltelefoner installeret
i 10 skraldebiler. Resultatet ligger på en indtil videre hemmelig
hjemmeside - og nu venter vi spændt på næste udspil.
2

Siden Energistyrelsen igangsatte processen omkring støtte til udbredelse af bredbåndspuljen i juni måned har
Borgerforeningen sammen med mange ildsjæle og kommunen været endog særdeles aktiv, og i sommerferien trykt
og omdelt 600 opfordringer for at få del i puljen på
de 80 mio. kr. til Mols og Helgenæs. Trods ultra
korte tidsfrister, ændrede kriterier for tildeling midt
inde i forløbet, og besværlige forhandlinger med
tilbudsgivere lykkedes det at få landets suverænt
fleste ansøgninger fremsendt i sidste øjeblik inden
fristen udløb den 31. okt. kl. 23.59.
Imidlertid har disse bestræbelser ikke givet pote.
Afslag på afslag fra Energistyrelsen er blevet
Kriterier for at få del i bredbåndspuljen ændredes undervejs og endte med
resultatet her hos os. Ikke et eneste projekt fra hele
at blive til ugunst for de store projekter på Mols og Helgenæs
Djursland opnåede støtte fra
bredbåndspuljemidlerne i denne omgang. MEN vi giver ikke op!!! Allerede nu arbejder vi med en ny kampagne,
som endog ser ud til at blive både billigere, bedre og fradragsberettiget inden for håndværkerfradraget og samtidig
et tilbud til alle på Mols og Helgenæs. Vi skal høre mere om det efter generalforsamlingen, men allerede nu vil jeg
sige, at tilbuddet er til dato Danmarks bedste og siger vi ikke ja til det, kan vi kun takke os selv for ikke at kende
vores besøgelsestid og udvise rettidig omhu.

Mols i Udvikling
De gode takter med kommunen kommer også til udtryk gennem
samarbejdet omkring Projekt Mols i Udvikling. Projektet er med til
at booste området, så kendskabet til Mols og Helgenæs fæstner sig
på nethinden rundt omkring i Danmark. Dertil har DGi lavet en lille
video og der er bud efter os fra forskellige steder i Danmark for at
høre, hvad vi har gang i, og hvordan vi arbejder. Borgerforeningen
Mols er udpeget til at være med i Kulturby Aarhus 2017projektet Gentænk Landsbyen. Som tidligere offentliggjort fik vi
herfra tildelt 35.000 kr. Borgerforeningen valgte projekt Mols i
Udvikling til at være vores bidrag. Der er knyttet betingelser til
beløbet, og en af dem har været deltagelse i kick off-seminarer og
landsbytræf med fokus på at formidle og skabe lokal synlighed.
På et offentligt møde den 9. juni i Molsskolens store sal fik borgerne mulighed for en status i Projekt Mols i
Udvikling. Der var gennemgang af den store borgerundersøgelse og man kunne orientere sig om aktiviteterne under
Projekt MiU og høre om de fremtidige planer og besøge forskellige boder og møde de frivillige fra mange af
grupperne under Mols i Udvikling, få en snak om, hvad de har gang i, og gerne komme med ideer til, hvordan vi
fortsat kan udvikle Mols og Helgenæs. Omkring 120 borgere var mødt frem for at høre om projektets status og
fremdrift. Se mere.

Stjernedrys til landsbyerne på Mols og Hegenæs
Landsbyprisen tildeles normalt en landsby. Nomineringen omfattede denne gang
landsbyerne Tirstrup og Nimtofte, men det hed Knebel/Mols i Udvikling. Ved at
tildele projekt Mols i Udvikling prisen bliver ikke alene Knebel tilgodeset, men i høj
grad også de øvrige landsbyer på Mols og Helgenæs, fordi MiU er et
landsbyklyngeprojekt. Formanden for Rønde Distriktsråd motiverede indstillingen,
og tirsdag aften den 15. marts 2016 modtog formand og næstformand i Projekt Mols i
Udvikling landsbyprisen ved en festlig begivenhed i Røndehallen. Omkring 600
mennesker overværede pris uddelingen i de 11 kategorier, som udgjorde Syddjurs
Award 2016.

Udrykningslægen stopper ved årsskiftet
Gennem snart 20 år har Niels Bie fungeret som udrykningslæge og stopper som sådan med udgangen af 2016. Der
skal herfra lyde en stor, varm og velment tak til Niels Bie, som alene i 2015 rykkede ud til 112-opkald 44 gange.
Hans virke og hurtige tilstedeværelse har givet en tryghed til borgerne på Mols og Helgenæs gennem alle årene.
Region Midtjylland kan ikke umiddelbart føre ordningen videre. Det er ikke muligt straks at finde en afløser. - Men
formanden fra Region Midtjyllands rådgivende udvalg på hospitalsområdet, Anders Kühnau (S) oplyser, at
RegionMidt i foråret 2017 vil forsøge at finde en ny praktiserende læge til Mols og Helgenæs, og i den forbindelse
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bliver vedkommende præsenteret for muligheden for at blive udrykningslæge. Derefter træffes den endelige
afgørelse om ordningens fremtid.
Anders Kühnau, der står stærkt i feltet som regionens kommende
formand efter Bent Hansen, oplyser derudover, at regionen straks vil
undersøge, om paramedicinerne fra Rønde eller andre stationer på en
eller anden led kan være mere til stede på Mols. Det kan
eksempelvis ske ved, at en ambulance i nogle af døgnets timer har
udgangspunkt i Knebel. Men konsekvenserne af sådan en model skal
først analyseres grundigt. Den kan jo koste andre steder,
understreger Anders Kühnau.
Vi er tilfredse med, at Region Midtjylland vil prøve at videreføre
Klik for at se Regionsformandens kommentar
udrykningslægen og skal nok fastholde regionsrådet på, at regionens
eget argument for ikke at flytte akutlægebilen til Kolind netop var, at
der i syd var en udrykningslæge. Udrykningslægen koster årligt 300.000 kr. at holde kørende som supplerende
præhospital ordning i et område med ekstreme responstider. Og det har gennem årene været en kamp at få beløbet
med på budgettet. Det er tankevækkende at følge pressens omtale af responstider i bl.a.
Region Nordjylland, hvor responstider på mere end 15
min. giver anledning til benævnelser som døds-zoner. Det
skal også nævnes, at vi i den foreliggende situation er
yderst glade for de 24 lokale 112-assistenter, som udgør
det primære akutberedskab på Mols og Helgenæs.
Ved sidste valg til Regionsrådet anbefalede
Borgerforeningen at stemme på lokale kandidater, som
havde udtrykt forståelse for at styrke akutberedskabet på
det sydlige Djursland. Havde vælgerne fulgt rådet, kunne
Djursland have fået hele to fortalere i Regionsrådet. I
De lokale 112-assistenter og
stedet gav vælgerne så mange stemmer til
mange hjertestartere er nu
Regionrådsformand,
Bent
Hansen,
at
han
fik
langt
de
det primære akutberedskab
Klik på billedet for at se mere
fleste stemmer på Mols og Helgenæs og kunne trække
yderligere en meningsfælle med i Regionsrådet fra Grenaa. – Trist! Men sandt! På den baggrund er
borgerforeningens argumentation svækket i væsentligt grad. Vi håber på større forståelse og opbakning ved det
kommende valg.

Mange til politikermødet i Knebel
Igen i år deltog omkring et halvt hundrede personer i Borgerforeningens årlige møde med de folkevalgte politikere
i Sognehuset i Knebel. Sidste år lovede formanden for Natur, Teknik og Miljø
eksempelvis, at han nok skulle sørge for, at de manglende fortove i Knebel blev
etableret. Det kunne de øvrige politikere godt huske. Og vi har nu en berettiget
forventning om, at der i 2017 rettes op på forholdene. Det blev også lovet at den
manglende cykelsti mellem Vrinners og Egens skulle ligge øverst på listen.
Borgerforeningen har fået flere henvendelser i anledning af byrådets beslutning
om at nedklassificere 40 km offentlige veje til private fællesveje fra 2018.
Borgerforeningen arrangerede derfor et møde om den sag, hvor kommunens
vejchef, Arne Gynther, orienterede om konsekvenserne for de berørte lodsejere.
Omkring 100 grundejere mødte frem på Molsskolen og tilkendegav udbredt
utilfredshed og harme over beslutningen, som af vejchefen blev oplyst at være en
Veje som foreslås nedklassificeret
besparelse i omegnen af 1.1 mio. kr. Emnet blev gendrøftet på mødet med
politikerne og nu venter vi på den endelige afgørelse.

Vedtægtsændring
Foreningslivet skaber vigtige fællesskaber. Frivilligt engagement bidrager til den
enkeltes livskvalitet og styrker sammenhængskraften i det danske samfund.
Foreningslivet binder os sammen på tværs af aldersgrupper og økonomiske
ståsteder. Sådan står der i det seneste regeringsgrundlag. Senest har en stor del af
befolkningen netop valgt ”Foreningsliv og frivillighed” ind i Danmarkskanonen
som én ud af ti samfundsværdier, der kendetegner det danske samfund.
Imidlertid er foreningslivet under forandring. Paradoksalt nok vil mange gerne
gøre et frivilligt stykke arbejde i en afgrænset periode, ja gerne et projekt af en
eller anden karakter. Men sidde i en bestyrelse, være formand eller kasserer? Nej
tak, det har mindre interesse! Det er en erfaring, som vi har gjort gennem det
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store ”Projekt Mols i Udvikling”. Her engageres flere end 250 frivillige i 24 projektgrupper under mottoet: Har du
en god idé, så saml lidt flere i en projektgruppe og fuldfør projektet. Hvis ingen gør noget her, så dør idéen. Det er
bare ærgerligt. Tidligere henvendte man sig til, og bad bestyrelsen for Borgerforeningen tage sig af et problem eller
en opgave, hvorved bestyrelsen alene sad med alle udfordringer og havde alle aber på skuldrene. Ved at ændre
vedtægter og åbne op for projektstrukturen i foreningsarbejdet fordeles opgaver og ansvar på en langt bedre måde samtidig med, at betydeligt flere energier og ressourcer sættes i spil. Derfor foreslår bestyrelsen et sæt nye
vedtægter, som inddrager projektarbejdsformen og forankrer Projekt Mols i Udvikling. Det vil ske under et særligt
punkt på generalforsamlingens dagsorden.

Lokalarkivet
2016 blev så 11 og sidste sæson på den nuværende adresse, idet, der nu er
givet grønt lys for at vi kan flytte arkivet til den gamle Inspektørbolig ved
Molsskolen. Der arbejdes på højtryk, for at vi kan flytte ind den 1.marts. Der
kommer nyt tag, nye vinduer og der bliver som der kræves lavet handicap
venlig indgang og et handicaptoilet. Der bliver endvidere malet, og vi regner
med at vi får nye reoler. Skønt at vi nu kender vores fremtid. Vores udlejer
Bjarne Rasmussen fra Vandtech, har også på fineste måde sørget for vore
bofæller Væverne, så de ikke står uden tag over hovedet, de får stadig lokaler
på den gamle adresse. Vi siger Bjarne stor tak for husly igennem 11 år. 2015
var igen et stabilt år, hvad angår besøg og indleveringer. Der arkiveres stadig i Arkibas, så vi har nu oplagt 2100
billeder på arkiv.dk. LAG midlerne som har været beskrevet de sidste år, er endelig kommet til udbetaling, og
pengene er blevet brugt på forskellige løft på arkiverne, vi har alle fået nye bærbare pc´er, der er kommet nye reoler
til Hornslet, og en stor sum er gået til renovering af vores nye domicil. Stor tak igen til alle frivillige for deres
indsats, de gør alle et uvurderligt arbejde.

Ambassaden
Gennem det sidste årstid er det lykkedes at udpege en ambassadør i næsten alle 22 landsbyer rundt på Mols og
Helgenæs. Ambassaden mødes 1-2 gange om året, men er en vigtig brik i kommunikationen mellem bestyrelsen og
de enkelte landsbyer. Senest indgår ambassadørerne i bestræbelserne på at modtage tilflyttere på en god og venlig
måde, ligesom de udgør rygraden i udbredelsen af bredbånd til alle på Mols og Helgenæs. Bestyrelsen har tidligere
drøftet det formålstjenlige i at tage kontakt til tilflyttere til Mols og Helgenæs. Efter kommunens tilsagn om at
tilsende Distriktsrådet en månedlig liste over tilflyttere i postnummer 8420 aktualiseres spørgsmålet. Bestyrelsen
har besluttet at byde velkommen med tilbud om et gratis medlemskab af Borgerforeningen i et år. Denne hilsen
uddeles via ambassadørerne. Gennem opsamling af tilbagemeldinger via mail inviteres til en lille introduktion med
lidt mundgodt og flere oplysninger, efterhånden som et passende antal melder sig.

Atter en medlemsrekord
På ny er tilgangen af medlemmer større end afgangen.
Medlemstallet runder pr. dags dato 614. Så mange medlemmer
har Borgerforeningen aldrig haft nogensinde. Der er naturligvis
også en del udmeldinger af foreningen, men langt størstedelen
skyldes dødsfald og fraflytning fra Mols og Helgenæs. De sidste
tit med tak for indsatsen. Nye medlemmer dukker oftest op i
forbindelse med aktuelle problemstillinger, som pt. er på
bestyrelsens dagsorden. Medlemmer har også forespurgt, om
ikke det var muligt at få adgang til referaterne fra
bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at
medlemmer kan få adgangskode til hjemmesiden under fanen

Medlemskurven de seneste mange år

Foreningen punkt Dagsorden/Referat

Redningsbåd på trailer til beredskabet
I forlængelse af debatten om besparelser i beredskabet har Hans
Erik Mikkelsen på vegne af det lokale beredskab indsendt
ansøgning til Tved Sparekassefond om hjælp til finansiering af
trailer med redningsbåd. Tved Sparekassefond har meddelt sit
tilsagn på 160.000 kr. På den baggrund kommer det lokale
beredskab til at stå væsentlig stærkere i evt. besparelsesrunder.
Donation af redningsbåden er netop betinget af, at den forbliver
i Knebel.
5

De ikke bare hjælper – de må kæmpe for at få lov til at hjælpe

Afsluttende bemærkninger
Borgerforeningen arrangerer sammen med menighedsrådet igen i år en grundlovsfest i præstegårdshaven i Knebel.
Forstander, Nadia Kløvedal Reich, var årets grundlovstaler og det musikalske indslag var lagt i hænderne på
kirkekoret under ledelse af organist Judith Völker.
Et medlem opfordrede Borgerforeningen til at finde midler til en rickshaw til Lyngparken. Bestyrelsen bevilgede
10.000 kr. Dette beløb blev fordoblet af Sparekassen Djursland og en ansøgning fra Borgerforeningen til Tved
Sparekassefond resulterede i restbeløbet på godt 17.000 kr. Med stor tak til de to med-donatorer håber vi, at
anskaffelsen bliver til glæde for både passagerer og chauffører.
Bestyrelsen har drøftet erfaringer fra Feldballebilen med initiativtagerne. De
oplyste bl.a., at der allerede var etableret bil nr. 2 i Feldballe. Feldballe by har
fået andel i lånebiler fra firmaet Byens bil. Bilerne bliver oprettet i samarbejde
med lokale foreninger og/eller det lokale erhvervsliv. Priserne holdes lave
gennem sponsorer. Der er ingen forpligtelser eller ansvar for lokalsamfundet
efter oprettelse af bilen. Det er ByensBil ApS, som står for driften. Der er
placeret 10 biler rundt omkring i Danmark, primært i Ringkøbing-Skjern
kommune. Firmaet vil være et alternativ til at have egen bil! I Borgerforeningen tænker vi på muligheden for ikke at anskaffe bil nr. 2.
Bestyrelsen vil bakke op om en forsøgsperiode her hos os på et år, forudsat at en projektgruppe vil påtage sig
opgaven. Louise Juul har tilbudt sig som projektansvarlig og forsøger at finde yderligere 3-4 personer, som vil
indgå i projektgruppen under Distriktsrådet. Lykkes det, er den første lejebil en mulighed på Mols og Helgenæs.
Syddjurs Kommune har fået mulighed for at understøtte oprettelse af kontorfællesskaber i landsbyer. Det handler
om at oprette gode kontorarbejdspladser til brug for erhvervsaktive folk i landsbyer. Hvis der er adgang til et
lokale, kan Syddjurs Kommune bidrage med op til 40.000,- kr. til indretning med eksempelvis kontormøbler og ITudstyr. Forsøget vil vare et år, og kræver, at nogle borgere i landsbyen er indstillet på at være med og dermed
udnytte mulighederne i et fælles kontor til brug for hjemmearbejde. Ideen er at understøtte det gode liv og
mulighederne i landsbyer.
Den 30. marts 2016 blev Forslag til kommuneplan 2016 fremlagt i offentlig høring. Kommuneplanen indeholder
byrådets målsætninger for den fysiske planlægning og har stor betydning for blandt andet lokalplaner og anden
fysisk planlægning. Borgerforeningens fremsendte 2 høringssvar: 1. Ændring af område ved Molsskolen (er
medtaget i forslaget) og 2. Forslag om § 40 vej i Knebelbro, som ikke blev tilgodeset. Endelig havde vi en
kommentar til den store Mobilitetsstrategi om Færgesejllads.pdf
I Borgerforeningen konstaterer vi med glæde, at der nu efter en lang nedtur er skabt ro omkring lufthavnen i
Tirstrup. Der var i 2016 stigning i passagertallet på fem procent flere end i 2015. En beskeden fremgang måske på
trods af lukningen af Arlandaruten. Men alligevel værd at bemærke, for siden rekordåret er passagertallet bare
faldet og faldet. Heldigvis er ruter til Prag og Malaga på trapperne. Nu
handler det om at finde det rigtige ambitionsniveau og få de rigtige varer
på hylderne, som det hedder så smukt. Det bliver spændende at se,
hvordan Aarhus Kommune vil forvalte sin nye rolle som absolut
hovedaktionær. Aarhus Borgmesteren lover, at vi kommer til at se en
betragtelig udvikling af lufthavnen i det kommende år.
Bestyrelsen har endvidere deltaget i konferencer og informationsmøder, som har relevans for foreningens arbejde
eller områdets interesser. Vi holder et vågent øje med Molbostøtte, Vandkunsten og sørger for julehygge på
torvet. Vi bakker op om restaureringen af Vistoft Mølle og har støttet flere
ansøgninger om penge-hjælp. Årets samlede tilskud på 17.000 kr. fordeler sig på
Hospice Djursland, Havnebadsgruppen, Molsskolens jubilæum, Aarhus Lufthavns
jubilæum og Rickshaw til Lyngparken.
Afslutningsvis skal der lyde en varm tak til vore ambassadører, 112-hjælperkorpset,
beredskabets mandskab og andre samarbejdspartnere, herunder Molsskolen,
Molshallen, Lokalarkivet, Forvaltning og Byråd samt Menighedsrådene og Mols i
Udvikling for et frugtbart samarbejde og god behandling. Og til allersidst skal der
lyde en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen, der atter har haft et begivenhedsrigt år.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens debat og videre behandling.
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