Pressemeddelelse
Knebel, den 18.1.2007

Borgerforeningen Mols fylder 70 år i 2007.
Borgerforeningen Mols har eksisteret i 70 år og indkalder nu sine medlemmer til generalforsamling
torsdag den 25. januar 2007 kl. 19.00 på Hotel Mols Bjerge i Knebel.
Borgerforeningen Mols er startet i 1937 under navnet Knebel-Vrinners Håndværker- og
borgerforening af lokale håndværkere, som havde brug for en bestyrelse til en nyligt oprettet
Teknisk Skole. Ellers var vigtige interesseområder at arrangere majfester, andespil og præmiewhist
på det nu nedbrændte Hotel Mols Bjerge.
Borgerforeningen Mols dækker Mols-Helgenæs området fra Egens Havhuse og Grønfeld i nord og
Femmøller i øst svarende til Molsskolens skoledistrikt. Indenfor området er der både
beboerforeninger, bylaug og beslægtede foreninger, som dækker hver sit mindre geografiske
område. Borgerforeningen Mols interesserer sig for spørgsmål, som vedrører hele området og for
forhold i byer og områder som ikke har egen forening.
Foreningens formål er at samle Mols- og Helgenæs områdets beboere til varetagelse af fælles
interesser og heraf afholdelse af selskabelige sammenkomster.
På den ordinære generalforsamling i 1969 på Hotel Mols Bjerge var det tanken at nedlægge
foreningen, fordi medlemmerne svigtede alle arrangementer, og der var tre spørgsmål, som
medlemmerne skulle tage stilling til ved en afstemning: 1. Skal foreningen stilles i bero? 2. Skal den
fortsætte som hidtil? 3. Skal den opløses? Syv stemte for opløsning, mens fire stemte for at
foreningen stilles i bero og fire for, at den fortsætter som hidtil. I sin beretning oplyste formanden,
Nikolaj Henriksen, at foreningen har 58 medlemmer. Til generalforsamlingen var der kun mødt 15,
hvoraf bestyrelsens medlemmer med damer udgjorde hovedparten.
Men på den følgende ekstraordinære generalforsamling 7. marts 1969 blev det med stort flertal
vedtaget, at foreningen skulle fortsætte. En stærk motivering herfor var kommunesammenlægningen fra 1. april 1970. Flere af foreningens medlemmer fandt, at det kunne have den allerstørste
betydning med et organ, der kunne tale borgernes sag, hvis den nye kommunalbestyrelse ikke tog
rimelige hensyn til den nye storkommunes yderdistrikter. Navnlig bankbestyrer Chr. Pedersen,
Knebel og lejrchef, blikkenslagermester, Jens Sørensen, Knebelbro, stod i spidsen for den
redningsaktion, der medførte, at foreningen overlevede en alvorlig krise.
Det faktum, at foreningen befandt sig i en nedgangsperiode med få arrangementer, som endda blev
svigtet af medlemmerne, var altså ikke tilstrækkelig dokumentation for, at foreningen var uden
eksistensberettigelse. I løbet af 70-erne udvidede Borgerforeningen Mols sit virkeområde og

begyndte at deltage mere aktivt både i det politiske, sociale og kulturelle liv på Mols og Helgenæs.
Foreningen blev ikke partipolitisk, men politisk aktiv.
I dag ser Borgerforeningen Mols det som sit formål at deltage i den lokale debat, når det drejer sig
om historie og fremtid, planlægning og udvikling, boliger og erhverv, trafik, turisme og alle
offentlige opgaver. Borgerforeningen Mols deltager gerne i den politiske debat, men holder sig
omhyggeligt fri af partipolitik. Bestyrelsen afspejler et bredt politisk spektrum og er forsøgt
sammensat af repræsentanter fra alle dele af området. Til fremme af disse formål kan arrangeres
foredrag, debatmøder, udflugter, udstillinger og der kan tages initiativer til oprettelse af
arbejdsgrupper og udarbejdelse af rapporter, kommentarer, indsigelser, støtteerklæringer og
protester.
For at styrke det lokale kulturelle og sociale liv arrangerer foreningen fester, sammenkomster, ture
og møder – enten alene, men også gerne i samarbejde med andre foreninger og institutioner.
Borgerforeningen Mols støtter efter fattig, økonomisk evne lokale foreninger og initiativer.
Foreningen modtager ikke fast offentlig støtte, men søger gerne offentlige og private midler til
konkrete projekter og formål. Der er efterhånden lang tradition for, at Borgerforeningen Mols årligt
arrangerer eller deltager i:
-

Sommerfesten på Mols sammen med IF Mols
Grundlovsmøde i Knebel Præstegårdshave sammen med Knebel og Rolsø Menighedsråd
Offentligt møde med de lokalt valgte politikere i Menighedshuset i Knebel
Vælgermøde i forbindelse med Folketings-, Regions- og Kommunalvalg
Musikarrangement i Svends Kælder i Mols Bjerge

Nu er kommunerne igen blevet større, og styrken i argumentationen fra 1969 er ikke blevet mindre.
Foreningen har gennem de sidste år haft et stabilt og stort medlemstal med flere end 300
medlemmer, som nu får mulighed for på generalforsamlingen at afstikke den fremtidige kurs her
ved overgangen til en endnu større kommune.
Beretningen indeholder årets gang set med foreningens briller på felter som: Ytringsfrihed, den nye
kommunestruktur, trafiksikkerhed på Mols, lokalplansarbejde, salg af Slettehage fyr, SOS og
hjertestarter, molsarkiv, bioethanolanlæg i Studstrup, grundlovsfest, fornyelse af flagallé,
molbostøtten, molsvinen, sommerfest, koncert i Mols Bjerge, Knebel som kandidat til årets landsby
2006, Nationalpark og støtteforening, fremtidige politikermøder, distriktsråd til afløsning for
lokalråd, fælles aktivitetskalender for Mols og Helgenæs på den nye Molsportal og forskellige
samarbejdsrelationer. Det bliver spændende at se, hvad medlemmerne har af kommentarer og
forslag på generalforsamlingen.
Aftenen afsluttes med forloren skildpadde for egen regning, som man melder sig til ved ankomsten.
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård
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