Kære borger med fast eller periodevis bopæl på Mols eller Helgenæs!
Når man fjerner rygraden, kan man så overleve???
Her ved årsskiftet skal der – bedre sent end aldrig – lyde et godt nytår!
Hjemmesiden www.borgerforeningen-mols.dk er opdateret, og her du finder bl.a. bestyrelsens
reaktion på de voldsomme nedskæringer på akutbil og udrykningslægen på Djursland, Mols og
Helgenæs. Borgerforeningen har skrevet et åbent brev til regionsrådet og vil foreslå generalforsamlingen at understrege alvoren i den massakre, som de foreslåede besparelser er udtryk for.
For første gang i foreningens historie vil bestyrelsen således bede generalforsamlingen om at
vedtage en stærk og udtryksfuld resolution. Det er på den måde en forenings øverste myndighed på
bedste demokratiske vis udtrykker sin mening om den foreslåede besparelse. Regionsrådet er i færd
med at bortskære, hvad regionsrådet selv betegner som rygraden i den præhospitale indsats.
Når man fjerner rygraden, kan man så overleve???
Foreningens generalforsamling er i år henlagt til Vistoft, og finder sted
fredag den 28. januar kl. 19.30 på Rødegård.
Bestyrelsen tilstræber at lægge generalforsamlingen rundt i området. Således sidste år i Grønfeld og
forrige år i Tved. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op og deltage i debatten
om de mange opgaver, som foreningen er involveret i. Endelig kunne det jo også tænkes, at der var
et par medlemsforslag, som bestyrelsen kunne se lidt nærmere på. Efter generalforsamlingen vil der
være mulighed for en bid brød med øl, vand og kaffe. Traditionen tro forsøger bestyrelsen at finde
en aktuel person til at komme med et kort oplæg efter generalforsamlingen. I år har vi fået tilsagn
fra Bo Skaarup, som er nyansat formidler i nationalparken.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde! Og du kan tage din
nabo med (hvis medlem)!
Man kan blive medlem ved at indbetale 100 kr. på bank reg.
nr.: 3651 konto nr.: 3651030714
Husk navn(e) på afsender – eller betale ved indgangen!
Det er meget vigtigt, at rigtig mange medlemmer møder op til
generalforsamlingen for at vise det store sammenhold, der er
omkring ønsket om at bevare udrykningslægen på Mols og
Helgenæs og i det sydlige Djursland i det hele taget og få
akutbilen permanent anbragt midt på Djursland.

Bo Skaarup

Vi ved godt, at rigtig mange mennesker støtter vores argumentation og at 15.000 har skrevet
under, men det vil være særdeles effektfuldt, om der blev trængsel for at vise, at vi virkelig mener,
at sikkerhed og tryghed har betydning – også her hos os, der ikke bor i de store byer!
Du kan endnu nå at blive medlem, hvis du ikke allerede er det!
På gensyn

fredag den 28. januar 2011 kl. 19.30
på Rødegård i Vistoft!
Bestyrelsen

