Pressemeddelelse

Knebel, sept. 2008

Rekordår for Borgerforeningen Mols
Beboere og sommerhusfolk på Mols og Helgenæs har valgt at bakke foreningens
arbejde op. Medlemskurven har gennem flere år været opadgående, men alene i
år er medlemstallet forøget næsten 13 % i forhold til sidste år.
Medlemmerne bakker i stigende omfang op om Borgerforeningens arbejde. De sidste par måneder
har flere henvendt sig for at blive medlem. Det er ikke mindst kampen for at få placeret
akutlægebilen i Kolind i stedet for i Grenå og kampen for at bevare udrykningslægen på
Mols og Helgenæs, som har fået både den faste befolkning og adskillige sommerhusfolk til at
indbetale det lille årskontingent på 100 kr. pr. person.
Men også arbejdet med at forbedre mobildækningen har givet os flere henvendelser. De mange
døde huller i mobiltelefonien er en voksende årsag til irritation, og det vækker stor forundring, at
mobiltelefonien på Hesselø er langt bedre end på Mols og Helgenæs. Da P4 Østjylland ville lave
udsendelse om problemet faldt forbindelsen ud 3 gange på fire minutter. Vi mærker en stor sympati
for vores arbejde, og flere og flere bliver bevidste om, at det er vigtigt at have et talerør, når vi
skal i dialog med myndighederne om vores dagligdags forhold. Det er ikke en selvfølge med de
store kommuner og regioner at bevare muligheder for det gode liv. Tyndt befolkede og
marginaliserede områder – som Mols og Helgenæs – står ofte for skud, såvel når der skal
planlægges, som når økonomien strammer til. Og vi skal til stadighed være opmærksomme på, at
der skal argumenteres godt og grundigt og ikke mindst vedholdende for at trænge igennem med
synspunkter i den store sammenhæng og hos de store aktører.
Det ser også ud, som om man på Mols og Helgenæs gerne vil signalere, at det ikke er helt
ligegyldigt, om vi har en borgerforening, hvis bestyrelse frivilligt og ulønnet arbejder for
lokalsamfundets interesser. I hvert fald skal der lyde en tak for de mange positive tilkendegivelser,
som både SOS og vi har fået omkring dialogen med region, kommune og TDC og ved
underskriftsindsamlingen for at bevare udrykningslægen på Mols og Helgenæs og akutbilen i
Kolind. Det varmer – rigtig meget! Og så er det så sandt som det er sagt:
Jo flere medlemmer - Jo stærkere forening!
Du kan nå det endnu Danske Bank reg. nr. 3651 konto 3651030714 med 100 kr.
Besøg også foreningens hjemmesider
www.borgerforeningen-mols.dk og www.molsportalen.dk
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