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Borgerforeningen Mols oplever igen medlemsrekord
Når Borgerforeningen Mols kalder sine medlemmer til generalforsamling torsdag den 31. januar
2008 kl. 19.00 i Strands Forsamlingshus, så er det i bevidstheden om en solid medlemsopbakning.
Inden for det sidste par år har Borgerforeningen Mols haft medlemsrekord hele to gange og topper
igen netop nu med 355. Det største medlemstal i foreningens halvfjerdsårige historie.
Borgerforeningen Mols dækker Mols-Helgenæs området fra Egens Havhuse og Grønfeld i nord og
Femmøller i øst svarende til Molsskolens skoledistrikt. Inden for dette område er der både
beboerforeninger, bylaug og beslægtede foreninger, som dækker hver sit mindre geografiske
område. Men Borgerforeningen Mols interesserer sig for spørgsmål, som vedrører hele området og
for forhold i byer og områder, som ikke har egen forening.
Foreningen er ikke partipolitisk, men politisk aktiv. Den ser det som sit formål at deltage i den
lokale debat om historie og fremtid, planlægning og udvikling, boliger og erhverv, trafik, turisme
og kultur 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 foreningens 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 og for at styrke det lokale kulturelle og sociale liv arrangerer foreningen fester, koncerter,
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.
Mols og Helgenæs befinder sig ofte i marginaliserede positioner i forhold til både kommune og
region. Harmonisering og centraliseringsbølger af skiftende karakter ruller stort set altid hen over
udkantsområder. Vi mærker ofte, at der skal kæmpes for ikke at sakke agterud på vitale områder.
Og når der skal spares på de offentlige budgetter, kan vi tit regne med at være med i frontlinien. En
sådan situation afspejler sig altid i medlemstallet i Borgerforeningen Mols. Til alle tider bakkes der
op om foreningen, når der er behov for at stå sammen, og når der skal tales med én - og derfor mere
gennemslagskraftig - stemme for hele området. En forenings styrke afspejles ikke mindst i antallet
af medlemmer. Derfor undrer det ikke bestyrelsen, at der netop nu er stor medlemsopbakning. Der
har præcist i år været flere angreb på den daglige tryghed og det vante serviceniveau på Mols og
Helgenæs. Borgerforeningen Mols er det naturlige forum for områdets samspil med region og
kommune samt omverdenen i øvrigt. Det er nødvendigt at have et stærkt forum, som kan styrke
kontakten og dialogen mellem lokalområdet og kommunen. Afstanden mellem den enkelte borger
og de kommunale beslutningstagere er ikke blevet kortere med kommunalreformen og dannelsen af

vores nye kommune. Det er uden tvivl samme tankesæt, der ligger til grund for kommunens
bestræbelser på at danne distriktsråd.
Beretningen indeholder årets gang set med foreningens briller på felter som eksempelvis: Lægebil
og akutplan, borgerbetjening og byggesagsbehandling, kollektiv trafik, trafiksikkerhed, LAG – den
lokale aktionsgruppe, lokalplansarbejde, lokalarkiv, grundlovsfest, molbostøtten, molsvinen, Vistoft
mølle, sommerfest, flagallé, koncert i Mols Bjerge, nationalpark, fremtidige politikermøder,
distriktsråd, molsportalen med den fælles aktivitetskalender for Mols og Helgenæs, og forskellige
samarbejdsrelationer.
Det bliver spændende at se, hvad medlemmerne har af kommentarer og forslag på
generalforsamlingen, hvor vi også skal tage stilling til forslag om sammensmeltning af distriktsråd
og borgerforening. Forslaget indebærer en enkel ændring af foreningens vedtægter, således at § 1
får ordlyden: Borgerforeningen Mols – distriktsråd for Mols og Helgenæs. Med den ændring slås to
fora med sammenfaldende opgaver sammen til et!
Aftenen afsluttes med forloren skildpadde for egen regning efter tilmelding på foreningens
hjemmeside eller på telefon 40 28 99 18.
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