Mols og Helgenæs er så meget i udvikling
Under overskriften Mols i Udvikling har en lang række frivillige arbejdsgrupper nu i mere end halvandet
år arbejdet for at skabe de bedste mulige rammer og vilkår for udviklingen i Mols og Helgenæs. Og med
støtte fra DGI, Realdania og Syddjurs kommune er man kommet rigtigt langt.
Dette blev med al ønskelig tydelighed demonstreret torsdag aften, da der var indbudt til orienteringsmøde
om status for projektet Mols i Udvikling, og hvor hele 130 borgere fra Mols og Helgenæs tog imod invitationen.
I efteråret blev der gennemført en storstilet borgeranalyse, hvor samtlige beboere på Mols og
Helgenæs havde mulighed for at udtrykke sig om
mange forskellige forhold. Essenserne fra denne
analyse blev indledningsvist præsenteret af Carsten Blomberg fra DGI, og afslutningsvis gav
Blomberg de fremmødte et indblik i, hvor projektet er på vej hen og samtidig kan sikre en forankring af projektet på Mols og Helgenæs.
Derefter fulgte en gennemgang af de mange arbejdsgrupper og deres status v. formanden for kommunikationsgruppen. Rune Høy. Og de var mange.
Rune Høy redegjorde for en masse spændende projekter, der var udsprunget fra grupper som eks. Havnebad i Knebelbro, Brygkonerne fra Helgenæs, Mikroosteri på Helgenæs, Historisk sti ved Sletterhage, Kløverstier med udgangspunkt ved Molshalleb, Skolehaver, Erhverv Turisme og Bosætning, Menighedsrådene, Naturfestival, Natur & Børneliv og meget mere.
Og dertil skal lægges de store planer for etableringen af den nye børnehave i forbindelse med Molsskolen
og Molshallen, og som reelt var afsættet for hele projektet Mols i Udvikling for efterhånden et par år siden.
Formanden for styregruppen for Mols i Udvikling, Søren Ibsen kunne efterfølgende løfte lidt af sløret for
de tilkendegivelser, som projektet har fået fra fonde og herunder, at tiden for projekteringsfasen til det
store byggeri ved Molshallen nu nærmer sig for alvor.
Efter indlæggene var der stillet an til indendørs
markedsplads, hvor de fremmødte havde mulighed for at få uddybet tingene ved et direkte besøg hos en eller flere af arbejdsgrupperne. Stemningen var i top, og interessesen var stor for det
enorme arbejde, der primært er baseret på frivillige indsatser.
Blandt de mange fremmødte var bl.a. et ægtepar,
som efter nogle år er vendt tilbage til Mols, og
de var yderst imponerede over det engagement,
der er skabt i området.
”Skolen er engageret om omstillingsparat, og hele lokalsamfundet bakker op og værner om både skole og
om hele området. Det er helt fantastisk”, forklarede de. Fællesskab, synergi og vækst er de tre nøgleord,
der binder Mols i Udvikling sammen. Og det ser ud til, at det den store frivillige indsats nu for alvor bærer frugt. Mols og Helgenæs er bare SÅ meget i udvikling lige nu.

