Rekommandation af Knebel
som kandidat til Årets Landsby 2016
Knebel er den største landsby på Mols og Helgenæs med 784 indbyggere pr.
1. januar 2016. Byen har en velanskrevet skole, som er stærkt fremme i
skoene på den pædagogiske front og seks såkaldte væresteder med lokaler i
varierede størrelser på brandstation, lokalarkiv, sognegård, hal og skole, samt
i aktivitetscentret Lyngparken. Der er en stor nærbutik og en gammel kirke
med et nyt, flot alterparti, skabt af Bjørn Nørgaard. Byen ligger som et centralt
knudepunkt på Mols som nabo til et af Danmarks smukkeste områder
Nationalpark Mols Bjerge. Her lever vi i pagt med naturen, i dejlige
omgivelser, nær skov og strand, med masser af frisk luft, ro og fred - alligevel
tæt på Aarhus. Med nogle af landets højeste bakker, en utrolig varieret og
afvekslende natur, med bugter og vige på tre sider får man virkelig
fornemmelse af at være under åben himmel med nattens klare stjernebilleder.
Der er mangfoldige udbud af fritidsmuligheder til lands som til vands. De
levende landsbyer med kultur og friluftsoplevelser af høj kvalitet er en ren
perle for bosætning.
Lokale ildsjæle har gennem distriktsråd, foreninger og studiekredse medvirket ved udarbejdelse af
lokalplaner for flere lokalbyer, der blandt sine formål har at bevare de
karakteristiske træk i bymiljøet. Adskillige frivillige har medvirket til en stadig
forbedring af det gode liv. Gennem årene har Borgerforeningen – der er
kommunens Distriktsråd for Mols og Helgenæs – spillet en væsentlig rolle for
udviklingen af hele området. Af synlige resultater nævnes blot et par af de
seneste: forbedring af mobiltelefoni, udrulning af bredbånd, bevarelse af
brandstation, oprettelse af 112 beredskab, placering af udrykningslæge og
sikring af skolen samt mulighed for bosætning og vandkunst - alle elementer i
årets tema: frivillige ildsjæles betydning for fællesskab og lokaludvikling.
Distriktsrådet fik ”Det Blå Bånd” Distriktsrådet virker som koordineringsorgan mellem politikere, den kommunale
Kommunens bosætningsplan forlænget frem til Knebel i
forvaltning, de lokale institutioner, erhvervsliv og foreninger. Borgerforeningen/
kommuneplanfasen
Distriktsrådets aktivitet beskrives grundigt i rådets årsberetninger.

Fra landsby til landsbyklynger
Distriktsrådet dækker samme område som Molsskolens skoledistrikt og
udgør en meget stor part af kommunens areal. Tidligere var trenden, at de
forskellige små landsbyer kæmpede lidt mod hinanden. Nu går vi den stik
modsatte vej og satser på kvaliteter i de omkringliggende landsbyer i
erkendelse af samarbejdets nødvendighed for at bevare et godt liv.
Sammen med fællesbestyrelsen for skole og institutioner startede
Borgerforeningen/Distriktsrådet, Idrætsforeningen og Molshallen det seneste
store ”Projekt Mols i Udvikling”, som arbejder ud fra tesen om, at attraktive
Nu arbejder vi med landsbyklynger
med mindst én ambassadør i hver
lokalsamfund er dem, hvor glade borgere har en velfungerende hverdag og
landsby
et godt fritidsliv. Visionen er at skabe et fremtidssikret bosætningsområde i
pagt med en af Danmarks skønneste naturperler - Nationalpark Mols Bjerge. Der er nedsat en styregruppe
og 22 arbejdsgrupper. Flere end 250 frivillige er registreret som deltagere i en eller to af disse
arbejdsgrupper. Et formandskab på 4 personer forsøger at koordinere arbejdet. Her er de tre
initiativgrupper og kommunen repræsenteret. Endvidere har ”Mols i Udvikling” samlet menighedsråd og
forsamlingshuse i to nye fællesskaber, som arbejder med tilpasning og optimering af drift og ledelse.
Projektet støttes som pilotprojekt af RealDania og DGI og hver eneste landsby har en ambassadør, hvis
funktion er at være kontaktled mellem den enkelte landsby og Borgerforeningen/Distriktsrådet.

Ambassaden samles mindst 2 gange om året ellers efter behov. Projekt Mols i
Udvikling har det hovedformål at udvikle Mols og Helgenæs på
lokalbefolkningens præmisser. Det skal ske gennem samarbejde med alle
parter i området. Fundamentet for projektet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle
har mulighed for at bidrage, uanset talen er om privatpersoner, foreninger,
institutioner eller erhvervsdrivende. Vi tror på, at landsbyer gennem
klyngestruktur og nødvendige tilpasninger kan fastholde kvalitet på trods af
presset fra urbanisering og ændringer i erhvervsudviklingen.

Fra idekatalog til handleplan
Efter en periode med brainstorm nåede de mange grupper frem til handleplaner
Klik på billedet og hør lidt mere
og blandt de første forelå
udkast til en masterplan. Masterplanen visualiserer og
understøtter fremtidens fysiske rammer for det aktive liv i
og omkring skole, hal og daginstitution. Dertil en
sammenhængende kultur, uddannelses- og
bevægelsesområde for alle aldre, hvor de nuværende
fysiske rammer re-aktualiseres i forbindelse med et nyt
børnehus og et fælles kulturhus. Ligeledes indgår
omstruktureringen af eksisterende grønne arealer.
Der var stor lyst til at være med i gruppen,
Masterplanen er med til at understøtte og skabe et
som skulle bidrage til at få en god masterplan bragt til veje!
formelt tæt samarbejde mellem det offentlige og det
frivillige Mols. Det er en kæmpegevinst, at der er samspil mellem kommunens og borgernes projekter.

Borgerinddragelsen
En stor borgerundersøgelse foretaget sidst på efteråret
2015 viste, at 88% af respondenterne er meget tilfredse
eller tilfredse med at bo på Mols. Svarene gælder såvel
respondenter med fast bopæl på Mols, som dem, der har
fritidsbolig på Mols. Det er yderst tilfredsstillende, at så
mange samlet set - både blandt fastboende og
sommerfolket - er tilfredse med at bo på Mols og
Helgenæs og føler stor tilknytning til området. Men hvad
der måske er mindst lige så stor en glæde - ikke mindst for
Borgerforeningen og Distriktsrådet for Mols og Helgenæs er, at undersøgelsen signifikant peger på, at flere i højere
grad føler en tilknytning til hele området, end de alene føler
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sig som en del af fællesskabet i den landsby, hvori de bor.
Medlemskurven i Borgerforeningen/Distriktsrådet
Det er - set i et historisk perspektiv - en meget positiv udvikling væk fra den til tider stærke og
ekskluderende lokalpatriotisme, som tidligere har præget og været en hæmsko for en samlet udvikling af
området. Medlemstallet i Borgerforeningen/Distriktsrådet har antydet den udvikling i de senere år. Medens
de enkelte bylaug tager sig af landsbyernes interne forhold er Borgerforeningen som distriktsråd den
paraplyorganisation, som i højere grad løfter fælles udfordringer i den samlede landsbyklynge. Dette for at
udnytte ressourcer på tværs af landsbyerne og tage afsæt i lokale styrkepositioner for at sikre landsbyerne
et levende forenings-, kultur- og erhvervsliv. Med andre ord en hypotese om, at man ved at samle
ressourcerne i en klyngestruktur med færre fysiske rammer – men med høj kvalitet – kan styrke
fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

Projektets status

Organisationen ved start

Siden starten af projektet er der kommet flere grupper til.
Endvidere har de 7 menighedsråd og de 5 forsamlingshuse
meldt sig under fanerne. De sidste har i høj grad hidtil
fokuseret på egne muligheder uden tanke for fællesskabets
styrker.
Det er naturligt, at nogle grupper er længere i processen end
andre. Og der kan sagtens forekomme initiativer, som
udmøntes stykkevist og delt. Eksempelvis er havnebads-

gruppen langt fremme med sin plan, og med den som grundlag er der mulighed for at lade fundraising
gruppen se på særskilt finansiering af det projekt. På samme vis er gruppen, som gerne vil etablere
kløverstier næsten færdig. Gruppen for Bosætning, turisme og erhverv har udarbejdet postkort, brochurer
og planlagt en bosætningskampagne i samarbejde med lokale ejendomsmæglere. Kulturgruppen arbejder
på en kultur QR-App. En naturlegeplads er ved at tage form. Kommunikationsgruppen har hele vejen lagt
et stort og godt stykke arbejde i formidlingsprocessen. Gruppen sørger for opdatering på platforme som
eksempelvis Hjemmeside, Facebook, Instagram og har fremstillet en lille, flot tryksag om Mols og
Helgenæs.
Projektet er fundet egnet til at indgå i ”Gentænk Landsbyen” under Kulturby Aarhus 2017, hvorfra vi har
opnået finansiel støtte. Ligeledes blev det til en flot førsteplads ved kommunens årlige store prisuddeling.

Projektets forankring
Selvom processen endnu ikke er færdiggjort og projektperioden endnu ikke afsluttet, ligger det i luften at
forankre ”Projekt Mols i Udvikling” gennem vedtægtsændring i Distriktsrådet. Det er ikke uventet, at det
personlige engagement i højere grad er til stede i projektarbejde fremfor bestyrelsesarbejde. Det viser
Projekt MiU med al ønskelig tydelighed. Man vil meget gerne bidrage med/i bestemte projekter efter eget
valg, lyst og tid, men i mindre grad binde sig i bestyrelsesarbejde.
På den baggrund foreligger udkast til et nyt sæt vedtægter for Borgerforening/Distriktsrådet, som tager
udgangspunkt i det faktum, at alle gerne vil bidrage og involvere sig i det lokale område – både som
medlem og som ikke medlem.
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Der vælges 7 stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen, som selv vælger sin formand
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Projekt nedsat af bestyrelsen

Projekt foreslået af en kreds af initiativtagere

Molsarkivet

Bestyrelsen kan etablere en arbejdsgruppe i
distriktsrådsregi, hvor projektlederen tiltræder
bestyrelsen efter behov

En eller flere initiativtagere kan danne en projektgruppe,
hvis formål og indhold defineres af gruppens medlemmer
bistået og godkendt af bestyrelsen

Borgerforeningen er bestyrelse for Molsarkivet og
bestyrelsen har udpeget en tovholder som leder af
arkivet
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Der udpeges mindst én ambassadør i hver landsby på Mols og Helgenæs
Vedlagt følger link til:
- En kopi af udviklingsplanen, landsbyprogram el. lign. Hæfte 1, Hæfte 2, Hæfte 3, Hæfte 4, Hæfte 5
- Rapport om Mols i Udvikling
- Vedtægter for lokalråd eller lignende.
- Referat fra seneste generalforsamling/årsmøde i lokalråd og lign.
NB! Knebel var også kandidat i 2006, hvor vi kunne ønske Ballum tillykke med prisen, men siden er der
sket en hel del mere, så vi melder os på ny som kandidat.
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
Tlf. 40 28 99 18
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