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Restaurant Mols Bjerge den 7. feb. 2019
Danmark er på mange måder et harmonisk og
trygt samfund. Vi er blandt verdens lykkeligste
folk, og vi er stolte af vores samfundsmodel, hvor
få har for meget og færre for lidt.
Men det billede af Danmark er ved at krakelere.
Skandalerne i en storbanks E(s)tiske afdeling har
bredt sig. Ordet ”hvidvask” blev Årets Ord og
banditter i habitter viser os, at grådigheden er
grænseløs.
Krænkelsesbølgens højvande skyller ind over de
danske kyster. Tryghed og glæde er afløst af
fornærmelse og afvisning. Ja, den, som vil stødes
på manchetterne, kan altid blive det. Man kunne
jo også have det nytårsforsæt at smile lidt
mere og krænkes lidt mindre, så det, der før
blev betegnet som småting ikke blev blæst op i
medierne. Vi må ikke glemme, hvad frisind er.
Vi skal øve os i at skelne mellem, hvad man
kan og ikke kan, ellers er solidaritet,
fællesskab og samhørighed på retur.
I år gav majestæten gode råd og løftede på meget
fin måde den moralske pegefinger. Dronningen
ramte et ømt punkt, da hun påpegede
selvoptagetheden - ved at tale om, at vi måske
tænker lidt for meget på, hvordan vi selv fremstår
på bekostning af andre. Selfie-kulturen har taget
overhånd. Hun gjorde os opmærksom på, at vi
skal høre og se hinanden i stedet for at leve i
cyberspace, og sagde, at vi let kan komme til at
såre andre på sociale medier. Ligesom hun
nævnte det med ikke at kunne kende forskel på
dit og mit – og den underforståede grådighed.
På den baggrund kan vi glæde os over vigtigere
ting at gå op i. Mens briterne mener, at ”ene gør
stærk” gennem brexit, så går vi den stik modsatte
vej med MiU og fremhæver fællesskab og
samskabelse som vejen frem.
Det er sagt før, og nu siger vi det igen: Det er ret
fantastisk at bo i et område, hvor frivillige
kræfter driver så meget liv og aktivitet frem.
Både fordi det betyder, at der sker mange fine
ting på Mols og Helgenæs, men også fordi det
skaber en særlig mentalitet.
Ja sidst en folkebevægelse i Grundtvigs forstand,
som antydet af den lokale redaktør for
Adresseavisen.

Fællesskabet omkring
Borgerforeningen har aldrig været
større. Mange følger os via nyhedsbreve
og på vores hjemmeside samt på
Facebook

Dronningen er meget bevidst om, at
nytårstalen skal dreje sig om noget, der
gælder for mange, og som rører sig i
samfundet.

Hvidvask har haft så stor betydning i
årets løb, at det løber med titlen som
Årets Ord foran habitbandit.

Ene gør stærk siger briterne. Vi siger:
Vejen frem er fællesskab og
samskabelse.

Mols & Helgenæs løb med 4 ud af 10
priser ved Syddjurs Award 2018

Fra krise til succes
Siden finanskrisen, den tiltagende urbanisering og al den snak om ”Den rådne
banan” og ”Udkantsdanmark” voksede udfordringerne. Budgetterne strammede til.
Besparelser blev hverdagskost, skolestrukturen kom til debat hvert år til ulempe for
tilflytning. Vedligeholdelser blev udskudt. Investeringer mangelfulde, busture
nedlagt, brandstationen udfordret, postkasser blev fjernet, men portoen steg.
Antallet af tomme boliger steg, bl.a. fordi långiverne styrede tilsagn efter
postnumre – uanset låntagers egen økonomi. NEM-konto var et must. Vi fik godt
nok mobiltelefon, computer og internet, men ingen digitale bredbånd eller
velfungerende mobilnet. Flere potentielle tilflyttere og erhvervsfolk søgte
lokalisering i nedlagte ejendomme, men så snart de hørte om de ringe
kommunikationsforhold opgav de helt deres tanker om drømmebolig på Mols og
Protester forblev nyttesløse
Helgenæs. Med de meget lange responstider for akutlægebilen begyndte vi selv at
opsætte hjertestartere og etablere 112-hjælperteams.
På bare få år blev udtrykket ”Udkantsdanmark” så epidemisk i sproget, at selv begavede kommentatorer som Weekendavisens
Ulrik Høy med ”løftet rumpe” talte om, at man simpelthen bør lukke ”Udkantsdanmark”. ”FLYT” skriver manden inde fra sit
hovedkvarter i København. ”Så flyt til København!” Redaktøren kunne i sommeren 2010 levere en præcis opskrift på
provinsbøndernes frelse: ”Flyt, mens tid er, og tag avisen med.” Os har han da aldrig besøgt, før han skrev det fra sit kontor i
Hovedstaden. Faktisk følte vi os – som vi skrev i en kronik - forsømt, forbigået og nedgjort i mange år. Protester og
indsigelser var nytteløse stort set over en kant. Men vi insisterede på en anden fortælling. Vi ville fremhæve nærvær og
det gode liv på landet. Til sidst stod det stjerneklart for os, at hvis vi ikke gjorde det selv, så skete der ingenting.
Gennem MiU er der skabt resultater. Her er utroligt kort vej fra tanke til handling, og man sætter en ære i at hjælpe hinanden
med at lykkes i stort og småt.

Fællesskab og Samskabelse har knækket kurven
Vi har lært, at vi skal investere i fællesskaber, fordi vi ved, at stærke fællesskaber og tæt social kontakt skaber grobund for
menneskelig udvikling og forandring. Vi ved også, at sammenhængskraft blandt andet bygger på oplevelsen af fællesskaber –
hvad enten det er familien, arbejdspladsen eller en fælles kultur, der danner rammen. Vores fælles styrke næres ved, at vi har
respekt for vore medmennesker og viser tillid til hinanden. Mols i
Udvikling har vist vejen.
2018 blev det første år i mands minde, hvor København oplevede
større udflytning end indflytning. Tendensen er, at unge som ældre
flytter fra byen til landet, måske for at leve et liv med mere ro og
forpligtende fællesskaber. Mols og Helgenæs har været med til at
understøtte denne udvikling med mangfoldige tiltag
2018 blev også året, som indfriede en stor drøm for Mols i Udvikling.
Flere års hårdt arbejde og fælles indsats på kryds og tværs af borgere,
virksomheder, frivillige, kommune og foreninger blev belønnet, da det
kort før juleferien stod klart, at finansieringen af vores nye fælles hus
Prognosen holder ikke – kurven er knækket!
Knudepunktet er hjemme. Der skal lyde en stor, stor TAK til alle, som
har bidraget undervejs.
Flere fonde betoner i bevilling til Knudepunktet, at der med projektet etableres
fælles, multifunktionelle og centrale kvadratmeter og samtidig reduceres
dårligt udnyttede, spredt beliggende og specialiserede kvadratmeter. Projektet
illustrerer hvordan visionen ’at samle og dele’ på tværs af landsbyer samlet set
øger kvaliteten af faciliteter og aktivitetsmuligheder i landområderne og
samtidig sparer driftsomkostninger. Med projektet skabes et engagerende
mødested for lokalområdets og nabolandsbyernes borgere, eksisterende og nye
brugere samtidig med, at der med det nye madhus skabes rammer for, at
køkkenet både kan bruges samskabende og involverende af foreningslivet,
samtidigt med at man i andre tidsrum kan drive et professionelt køkken. Denne
flerfunktionalitet er ofte problematisk, og projektet kan derfor være
forgangseksempel med denne løsning. Knudepunktet bliver samlingssted for
alle områdets borgere og for de gæster, som kommer hertil. Et sted hvor man
kan sludre over en kop kaffe, møde præsten, sin nabo eller en man endnu ikke
kender. Et sted som giver plads og rum til idrætsaktiviteter, kortspil,
strikkeklub og måltidsfællesskaber.
Transform vandt konkurrencen om det bedste
Mols i Udvikling har efterhånden en håndfuld år på bagen, og mange grupper
projekt. Blandt 26 interesserede firmaer
og initiativer er vokset frem. Intentionen har været, at der skal være plads til at
forfølge drømmene, og at man gennem samarbejde mellem foreninger, institutioner, skole, virksomheder , kommunen og helt
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almindelige borgere kan få sat skub i en masse aktiviteter, der gør livet lidt sjovere. Listen af initiativer og aktiviteter er lang
og mangfoldig, og der er god grund til at være stolt over alt det, frivillige kræfter har båret frem i løbet af året. MiU har
samtidig fået midler til ansættelse af en tovholder, som skal hjælpe til at koordinere og skabe synergi mellem de mange gode,
frivillige kræfter i området. Der var over 100 ansøgere til stillingen, og her pr 1/1 2019 kan vi så byde hjerteligt velkommen
til Eva Strøm. Ved årets start tager hun på rundtur blandt Mols i Udviklings grupper for at få en fornemmelse af, hvad der
rører sig.
Efter generalforsamlingen uddyber bygningskonstruktør i Syddjurs Kommune, Heidi Scott Lundby samarbejdet omkring
Knudepunktet. Heidi er formand for projektgruppen, der koordinerer byggeriet af Knudepunktet.

MiU og Borgerforeningen - hinandens forudsætninger
Mols og Helgenæs er fortsat i udvikling og det har vist sig som en god idé at forankre
MiU i Borgerforeningen gennem vedtægtsændringerne, som blev vedtaget i 2017 på
generalforsamlingen. Borgerforeningen har stor glæde af ildsjælenes idérigdom og vilje til
at se projekter lykkes. Ildsjælene tager selv hånd om projekter i stedet for at overlade
idéen/problemet til Borgerforeningen og bede bestyrelsen foretage det videre fornødne.
Omvendt sidder MiU med på to pladser i bestyrelsen uden krav om medlemskab og har
haft stor glæde af Borgerforeningens vedtægter, NEM-konto, CVR-nummer og
Specialister i særlige konstruktion
kassebeholdning, uden hvilke der bl.a. ikke kunne opnås indsamlingstilladelse og
mellem foreninger, kommuner, og
eftersom indsamlingsmidlerne ikke måtte bruges i tilfælde af tilbagebetaling indgik
kirkelige myndigheder på flere
matrikler med samdrift for øje.
Borgerforeningen med forskudsdækning af helt nødvendig advokatbistand til etablering
af ejendomsfonden Knudepunktet og brugervedtægter. Borgerforeningen udpeger
sammen med Syddjurs kommune to personer, som i samråd udpeger resten af bestyrelsen i ejendomsfonden Knudepunktet i
såvel anlægsfasen som i den senere driftsfase.

Interessen er omsiggribende!
Forskellige medier har i løbet af 2018 bragt fine historier om Mols og Helgenæs, og det ser ud til, at mange efterhånden får
øje på det, vi jo allerede ved, nemlig at Mols og Helgenæs har mange kvaliteter og et stærkt fællesskab, hvor man kerer sig
om hinanden, udvikler sig sammen og byder nye borgere varmt velkommen.
Demonstrationsværdien er til at få øje på. Fondene Realdania, LOA, og
arkitektfirmaet Rekommanderet, vil gerne omtale ”Projekt Mols i
Udvikling”. Det høres vidt og bredt. Derfor indløber mange henvendelser
om erfaringsdeling fra andre lokalsamfund rundt om i landet.
Erhvervsministeriets Udvalg for Levedygtige Landsbyer har været på besøg
i Knebel for at holde møde og bedt os deltage med en præsentation af MiU.
Som følge heraf er MiU medtaget som eksempel i fakta-arket som tillæg til
udvalgets afsluttende rapport til Erhvervsministeren. Efterfølgende fik vi
invitation til at deltage med indlæg i en høring på Christiansborg sammen
med Landsbyudvalget.
Vi har deltaget i de to store konferencer sammen med Landdistrikternes
fællesråd og Dansk Arkitektur Center i Egtved og Hvalsø om Danmarks
landsbyer - i dag og i fremtiden.
Vi har deltaget i Lokale og Anlægsfondens workshop om ”Nyt liv i
landsbyen - Når kirke, børnehave og idrætshal finder hinanden”.
Vi har bidraget i evaluering af Landsbyklyngesamarbejdet, med deltagelse af
proceskonsulenter og kommunale interessenter fra igangværende
landsbyklynge-samarbejder. Emnet var hvad der sker, når proceskonsulenten
går ud af døren.
Op mod en snes mindre landsbysamfund - (Fra Blåvandshug til Vestsjælland
– Fra Sæd-Ubjerg ved grænsen i syd til Salling og Terndrup i nord) - har anmodet om erfaringsudveksling, foredrag, oplæg
eller peptalks.
Flere kommuner har bedt os komme med indspark til deres lokale arrangementer (Randers, Rebild, Viborg, Vordingborg,
Holbæk, Tønder), ligesom flere delegationer har været på besøg her hos os.
Alt dette ville næppe være sket, hvis vi ikke med et rungende NEJ til AFVIKLING og et engageret JA til
UDVIKLING havde trodset urbanisering, finanskrise, postnummerafhængig kreditlån og meget beskedne puljer til
landsbyfornyelse. Det er lykkedes at promovere Mols og Helgenæs og knække fraflytningskurven, så børnefamilier er
begyndt at flytte til Mols og Helgenæs. En ny trend er på vej, hvor tilflyttere opdager, at fællesskaber på landet er
livgivende og samskabelse en mulighed.
På den baggrund har vi tilladt os at kandidere til Region Midt´s Landsbypris 2019 med Knebel som spydspids, idet der skal
peges på én landsby til titlen.
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Bosætningskampagne og tilflytningsservice
Borgerforeningen og Bosætningsgruppen under MiU arrangerede i samarbejde for
andet år både bosætningskampagne og velkomstbrunch. Den 27. maj var ’Åbenthus-dag’, hvor potentielle tilflyttere til Mols og Helgenæs kunne få et indblik i
området - set med lokale øjne. En række lokale kræfter var samlet for at fortælle
lidt om, hvorfor Mols og Helgenæs er et godt sted at bo. Her er meget af “Det, der
tæller”. Entusiastiske guider viste rundt og fortalte samtidig om alle
fortræffelighederne på en guidet ”Tour de Mols” i bus, medens børnefamilier
kunne vælge en ”Tour de børneinstitution”, hvor deltagerne besøgte
Naturbørnehaven, Syddjurs
Friskole, Molsskolen og
Børnehaven Mols.
Der var også et flot fremmøde
søndag d. 4. nov. med god
stemning ved tilflytter-brunchen
i Molshalen. Med flaget i top på
Molshallens flagstang mødte
omkring 60 nye molboer og
helboer i alle aldre frem til et par
timer med brunch, information
om området og hyggeligt samvær med nye naboer. Det var tydeligt at
mærke, at lysten til at realisere drømme og være med til at skabe et godt og
levende lokalmiljø er noget, vi er fælles om fastboende som tilflyttere. De
Et tilløbsstykke med gode tilbagemeldinger
mange positive tilbagemeldinger vidner om en succesfyldt søndag
formiddag.
Gennem ambassadørerne får tilflyttere en velkomsthilsen med oplysningsmateriale om områdets muligheder og et tilbud om
gratis medlemskab af borgerforeningen i et år. Bosætningsgruppen og borgerforeningen evaluerer løbende disse
arrangementer i forsøg på at gøre bosætning og velkomsten så god som muligt.

Øjebæer en hindring for bosætning
Der er brugt oceaner af kræfter på korrespondance omkring nedrivningen af
Andrupvej 2. Den sag har på trods af såvel kommunens, byfornyelsesnævnets,
erhvervsministeriets involvering haft en urimelig lang sagsbehandlingstid.
Erhvervsministeren lovede, at der træffes beslutning inden 1. oktober 2018. Men det
er ikke sket. Endvidere oplyser ministeren i sit brev til Borgerforeningen, at
regeringen har stort fokus på landdistrikter. Han peger på, at en af de vigtigste
arbejdsopgaver for regeringen er at følge op på anbefalingerne fra Udvalget for
levedygtige landsbyer, som i foråret kom med 17 konkrete anbefalinger. Men så
kom finansministeren med sit forslag til finanslov. Og hvad skete der så?
Finansministeren fik det godt nok på pressemødet til at fremstå, som om regeringen
også fulgte Landsbyudvalgets anbefaling med 330 mio. kr. om året i 10-år. Der er
afsat 332 mio. kr. fordelt over 4 år på finanslovsforslaget. Så de to ministre er på
kollisionskurs.

Ved sagens begyndelse 2014

Lokalarkivet
Molsarkivet ha nu passeret sine halvtredsindstyve år. I den anledning blev det – som
meddelt sidste år – besluttet at fejre lokalarkivets jubilæum. Op til den 10.
november - på arkivernes dag – lagde arkivets frivillige sig i selen for at arrangere et
godt jubilæum med en masse gode tilbud og brunch til offentligheden. På dagen
troppede mange mennesker op med bidrag til arkivet og hele to borgmestre var til
stede og gav deres bidrag til festlighederne. Tved Sparekasses Fond havde tilgodeset
Nogle få steder kan vi sammen med ejeren
Molsarkivet med en bevilling på hele 79.000 kr., så arkivet kunne opdatere hele sit
finde en midlertidig løsning
IT-udstyr. Det er i den forbindelse ikke at træde nogen for nær og fremhæve en
enkelt af de frivillige, Lennart Gustavsen for en enestående og selvstændig indsats for at løfte arkivets IT-muligheder op i
superklassen. Det vil ikke være en overdrivelse at sige, ”uden Lennart ingen topmoderne IT-udstyr.”
Desværre måtte vi undvære den uden overdrivelse største forkæmper for Molsarkivet gennem tiden. Efter nogen tids kamp
med sygdommen måtte Jan give op. Jan er død, og vi har mistet et aktivt og engageret bestyrelsesmedlem i borgerforeningen,
en ihærdig tovholder for bl.a. Molsarkivet og ikke mindst et fint, behageligt og humoristisk menneske, der altid mødte frem
med smil på læben, en kvik bemærkning og parat til at møde dagens udfordring. Med smittende humør og vindende væsen
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har Jan Birk gennem et langt liv arbejdet for det gode liv på Mols og Helgenæs. Hans hjertebarn
var Molsarkivet og uden hans utrættelige og vedholdende arbejde for at bevare Molsarkivet lokalt,
havde der næppe været et Molsarkiv i dag. Jan Birk er ægte molbo og et kendt ansigt på Mols og
Helgenæs. Han har haft mange tillidshverv. Udover at være tovholder for Molsarkivet, sad han i
bestyrelsen for Molshallen, var medlem af menighedsrådet for Vistoft sogn, provstiudvalget i
Syddjurs og skolebestyrelsen for Molsskolen. Desuden i bestyrelsen for Borgerlistens
bagland, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, ligesom den
årlige sommerfest på Mols, Hjemmeværnet og Ebeltoftgarden har nydt
godt af hans indsats. På det seneste blev han hædret med Rønde
Sparekasses Initiativpris 2017 og Ole Laursenprisen 2018.

Jan Birk

På den baggrund vil jeg opfordre generalforsamlingen til at rejse sig og
sammen med mig bruge et minut i stilhed til at tænke på Jan. Æret
være mindet om Jan Birk! …..

Tak! Og så vil jeg i forlængelse heraf byde et stort og velment velkommen til vores nye tovholder,
Søren Erik Dam, som sammen med Chr. Callesen Madsen har lovet at indtræde efter Jan Birk som
borgerforeningens tovholder for Molsarkivet.

Søren Erik Dam

Afsluttende bemærkninger
Regionsrådet har besluttet at nedgradere 112-hjælperne og erstatte dem med hjerteløberne. Mange protester – herunder
Borgerforeningens kommentar - har intet hjulpet. I borgerforeningen må vi atter konstaterer, at den præhospitale
indsats er vigende i tyndt befolkede områder. Ærgerligt, at den fokuserede indsats med uddannede 112-hjælpere er
afløst af en bredere indsats uden krav om, at de frivillige skal have rutine i førstehjælp eller i at bruge en hjertestarter.
Vi har dog besluttet at bakke op om hjerteløberordningen. Alternativet er slet ingen akuthjælp på Mols og Helgenæs.
Vi gør alt, hvad vi kan for at stable et korps af hjerteløbere på benene.
På samme måde har vi sammen med de øvrige distriktsråd undret os over, at Letbanen har så tung en start her på
Djursland med en forespørgsel til transportministeren. Ministerens svar er venligt, men uden løfter.
Det bekymrer os også,
- at beredskabet savner mandskab i dagtimerne, og
- at vores anmodning om at ændre fartdæmpningen i Knebelbro ikke har fundet opbakning i forvaltningen,
- at de nye EU-regler for persondatabeskyttelse gør det vanskeligt at være ildsjæl i bl.a. lokalarkiver og foreninger.
Til gengæld glæder vi os over,
- at cykelstien mellem Vrinners og Egens Havhuse ser dagens lys i 2019,
- at Tirstrup Lufthavn nu igen klarer sig godt,
- at borgerforeningen også næste år kan tilbyde en delebil,
- at der var stor tilslutning til foreningens årlige grundlovsmøde med medlem af
Europa-Parlamentet, Jens Rhode som grundlovstaler, samt
- at Syddjurs Award udløste hele fire priser til Mols og Helgenæs i 2018.
- at indsamlingen til Knudepunktet har overgået vores bedste forhåbninger.
- at de unge på Molsskolen i den grad har bidraget ved selvstændig virksomhed.
- at der nu er givet grønt lys for webkamera på Sletterhage Fyr, så også
gangbesværede kan få mulighed for at nyde udsigten.

Så dejligt, når ungdommen engagerer sig i
fremtiden på Mols og Helgenæs. Flokken
her fik fire priser i Award 2018

Foreningen vedligeholder fortsat Molbostøtten, Vandkunsten og sørger for
julehygge på torvet og støtter flere ansøgninger om penge-hjælp. Årets samlede tilskud på 13.000 kr. fordeler sig på
Hospice Djursland, Badebro ved Knebel Vig og Helgenæs Forsamlingshus. Foreningen har stået i forskud med udlæg
til bl.a. advokatbistand til Knudepunktet og Molsarkivets jubilæum med omkring 150.000 kr. . Mols i Udvikling har i
årets løb fået små 25.000 til diverse projektaktiviteter og arrangementer for Mols og Helgenæs' nuværende og måske
kommende beboere.
Bestyrelsen har endvidere deltaget i konferencer og informationsmøder, som har relevans for foreningens arbejde eller
områdets interesser. Herunder arbejdes der fortsat på at få bygget flere lejeboliger i Knebel og få de værste øjebæer
fjernet.
Afslutningsvis skal der lyde en varm tak til vore mange ambassadører, som vi havde møde med i januar, til alle de tidligere
112-hjælpere, beredskabets mandskab og andre samarbejdspartnere, herunder Molsskolen, Molshallen, lokalarkivet,
Forvaltning og Byråd samt Menighedsrådene og Mols i Udvikling for et frugtbart samarbejde. Og til allersidst skal der lyde
en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen, som igen har haft et forrygende år.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens debat og videre behandling.
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