Pressemeddelelse
Knebel, den 28.10.05

Borgerforeningen arrangerer stort vælgermøde på Mols
Borgerforeningen har tradition for at invitere til møde med vore lokalvalgte politikere en gang om
året. Det plejer at være en god debataften. Mange aktuelle emner bliver berørt i aftenens løb og
således bliver det også tirsdag den 8. november 2005 kl. 19.30 på Molsskolen i Knebel, hvor alle
opstillede lister er inviteret til vælgermøde.
Her har Borgerforeningen indbudt to kandidater fra hver liste, men den ene kandidat skal være bosat
på Mols. Der er tilsagn fra alle lister og panelet får følgende sammensætning:
Chr. Bundgaard fra Enhedslisten, Jakob Møller, Dansk Folkeparti, Inge Braae fra De konservative.
Venstres repræsentanter bliver Gunnar Sørensen og Ole Bjerregaard. Kirstine Bille og Kasper
Nissen, Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bøwes og Ninna Thomsen fra Socialdemokraterne, Vibeke
Tillemann og Regin Glob fra Det Radikale Venstre. Pauli Andersen repræsenterer Ret Kurs
Djursland og Borgmester Jørgen Brøgger får følgeskab af Ulla Milvang fra Borgerlisterne.
Hver liste får lejlighed til at præsentere sig selv og et par mærkesager i en indledning på max. 3
minutter, men hovedsagen vil være debatten med den fremmødte forsamling, og der skal nok blive
meget at debattere. Hvad betyder de nye regioner og kommuner? Hvordan skal ældrepolitik og
andre serviceniveauer harmoniseres? Hvordan sikres Molslinien, lufthavnen og infrastrukturen på
Djursland? Har landsbyer en levedygtig fremtid? Hvad betyder den forøgede pendling? Kan man
forvente skattestigning til gengæld for ringere politisk bevågenhed i de marginaliserede områder af
kommunen? Hvordan vil det gå med borgerinddragelsen? Bliver borgerne i højere grad brugere?
Hvor skal rådhuset ligge? Stiger behovet for lokalforankrede organer som borgerforeninger og
lokalråd, og vil der blive lyttet til dem?
Der vil uden tvivl også blive spørgsmål omkring natur & miljø i et attraktivt bosætningsområde,
trafiksikkerhed, skolenedlæggelser, vejvedligeholdelse, landsbymiljøer, sundhed og turisme o.m.m.
Under alle omstændigheder er det her den første kontakt med de eventuelt kommende
byrådsmedlemmer, og hvis man senere føler, at ens interesser bliver voldtaget, har man en stærkere
position, hvis man kan henvise til en dialog på et vælgermøde. Så det er ikke det bedste
udgangspunkt at fravælge vælgermødet, hvis man har mulighed for at deltage.
Afslutningsvis er det jo en tanke værd, at Molboerne – hvis de ellers kan blive enige – let kunne
besætte 3-4 pladser i det kommende byråd – en markant indflydelse, må man sige!
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