Kære modtager

Projekt - Mols i Udvikling
Denne invitation til udvikling kommer fra en initiativgruppe, som gennem nogle måneder har
arbejdet for at skabe en fremadrettet udvikling på Mols. Deltagerne i gruppen er: Jørgen
Ørgård fra Borgerforeningen Mols, Søren Ibsen - repræsentant for IF-Mols, Louise Juul –
formand for fællesbestyrelsen Molsskolen, Claus Peter Olesen – distriktsleder Molsskolen og
Flemming Engbjerg Jessen – halinspektør Molshallen.
Vi har taget initiativ til at skabe et udviklingsprojekt, og en masterplan for vores lokalsamfund.
En plan der skal løfte os i fælleskab mod fremtiden.
Som du/I måske er bekendt med, så 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 for os alle. Indholdet i dette nye fællesskab, skal vi alle gennem de kommende
måneder være med til at beslutte.
Vores forhåbning er, at vi sammen kan skabe en proces, hvor vi skaber en stærkere
organisation mellem de mange foreninger, erhvervslivet, institutionerne og alle borgere.
Tillige en stærke sammenhængskraft mellem bygninger og mennesker. Der skal sandsynligvis
tilpasses i forhold til eksisterende bygningsmasse, så den matcher de ønsker vi har for
fremtiden, og der skal måske bygges nyt.
Den proces er vi nu klar til at tage fat på, og du er hermed inviteret til en spændende
startmøde. Mødet er et invitationsmøde for ressourcepersoner, hvilket betyder, alle borgere
der ønsker at bidrage aktivt til Mols i Udvikling. Mødet gennemføres den

20. januar kl. 19.00 -21.00, på Molsskolen i Knebel
Program
1. Velkommen
 Velkommen og status
 Gennemgang af aftenens program
2. Projektets indhold og rammer
 Den gode lokalsamfundsudvikling på Mols
 Borgerinddragelse og organisation
 Den fysiske planlægning mod fælles mødested
3. Plenum, dialog og gruppearbejde ved bordene
 Kaffe serveres under gruppearbejdet
4. Projekt ”Mols i Udvikling”
 Beslutning og etablering af styregruppe
 Etablering af udvalg for børnehaven, fysisk planlægning,
kommunikation, borgerinddragelse, fundraising m.m.
5. Processen fremadrettet
6. Eventuelt

Styregruppe og arbejdsgrupper
Til dette møde er du, og en lang række andre ressourcepersoner fra vores samfund inviteret.
Fundamentet for at vi kan skabe den gode positive udvikling på Mols er, at du og andre
ressourcepersoner ønsker at bidrage med personlig motivation og ejerskab. Vi ser således
frem til din deltagelse og mødet, som bliver startskuddet på en spændende udvikling.
Du er ligeledes meget velkommen til at give din invitation videre. Alle der ønsker at bidrage er
velkomne, og der er fri adgang.
På mødet skal vi etablere en styregruppe, som gerne skal være repræsentativ for vores
foreninger, erhverv og instruktioner. Denne styregruppe bliver fremadrettet den koordinerende
enhed i forhold til projektet ”Mols i Udvikling”.
Derudover vil der denne aften eller snarest efter, blive etableret arbejdsgrupper i forhold til de
enkelte indsatser vi igangsætter.
Vi glæder os meget til det kommende arbejde, og du er meget velkommen til at søge
yderligere information hos initiativgruppen inden mødet.
På gensyn
Initiativgruppen

