Pressemeddelelse
Knebel, den 10.02.06

Bliv medlem af Borgerforeningen Mols! – Det koster kun 100 kr.
Med de større kommuner og regioner bliver det endnu vigtigere, at der er stor
opbakning til foreningens virke.
Borgerforeningens medlemskreds har gennem årene altid været de mennesker på Mols – Helgenæs
som hvert år trofast betaler kontingentet, når det postomdelte indbetalingskort dumper ind gennem
brevsprækken. Dette indbetalingskort omdeles i næste uge.
Borgerforeningen Mols dækker Mols- og Helgenæs området og ser det som sit formål på forskellig
vis og bredest muligt at varetage borgernes interesser i dette område. Foreningen er uafhængig af
partipolitik, men deltager gerne i den politiske debat. Se mere på foreningens hjemmeside
www.borgerforeningen-mols.dk, hvor også bestyrelsens årsberetning og regnskab er tilgængelige.
Man kan også følge foreningens arbejde med bl.a. lokalarkiv, lokalplaner, udrykningslæge,
hjertestarter, førstehjælp, sommerfest, politikermøder, grundlovsmøde, koncert i Mols Bjerge,
nationalpark, Djurslands Erhvervsråd, molbostøtten, flagallé, juletræer mv. og hente sangen til
Mols, hvis man lige står og skal bruge den.
Foreningen modtager ikke økonomisk støtte eller garanti fra det offentlige, men financierer sine
aktiviteter ved hjælp af kontingentet og eventuelle overskud fra de arrangementer, foreningen
deltager i. Bestyrelsen håber på fortsat at have mange medlemmer, så foreningen med stor
opbakning kan kæmpe for lokale opgaver.
Kontingentet på 100 kr. pr. person pr. år kan indbetales på det indbetalingskort, der dumper ind i
brevkassen i denne tid; men kontingentet kan også betales elektronisk ved at benytte følgende id.
+73<
+ 83708387< . Husk navn og adresse!
Borgerforeningen har endvidere lagt sig i selen for at samle penge ind til restaurering af
Molbostøtten, der er under stærkt forfald og trænger til en gennemgribende renovering. Derfor kan
man udover medlemskontingentet på samme indbetalingskort endvidere give sit bidrag til
restaurering af Molbostøtten.
Med venlig hilsen og håb om, at indbetalingskortet ikke forsvinder i reklamemængden!
Bestyrelsen for
Borgerforeningen Mols

