Landsbyklyngen på Mols og Helgenæs har ført til et stærkere samarbejde
mellem foreninger, netværk og mennesker
Man kan helt kort sige, at etableringen af landsbyklyngen har øget landsbyernes sociale kapital. Vi
har fået et større fællesskab i lokalsamfundet. En fornemmelse af, at vi sammen kan mere.
En stor borgerundersøgelse viste her hos os, at signifikant flere respondenter i højere grad føler en tilknytning til hele
området, end de føler sig som en del af fællesskabet i den
landsby, hvori de bor. Det er - set i et historisk perspektiv - en
meget positiv udvikling væk fra den til tider stærke og
ekskluderende lokalpatriotisme, som tidligere har præget og
været en hæmsko for en samlet udvikling af området.
Vi ved, at foreningslivet skaber vigtige fællesskaber, og frivilligt
engagement bidrager til den enkeltes livskvalitet og styrker den
lokale sammenhængskraft. Foreningslivet binder os sammen på
tværs af aldersgrupper og økonomiske ståsteder. En stor del af
befolkningen har stemt ”Foreningsliv og frivillighed” ind i
Danmarkskanonen som én ud af ti samfundsværdier, der
kendetegner det danske samfund.
Imidlertid er foreningslivet under forandring. Paradoksalt nok vil
mange gerne gøre et frivilligt stykke arbejde i en afgrænset
periode, ja gerne et projekt af en eller anden karakter. Men sidde i
en bestyrelse, være formand eller kasserer? Nej tak, det har
mindre interesse!
Det er en erfaring, som vi har gjort gennem ”Projekt Mols i
Udvikling”. Her engageres flere end 250 frivillige i 24
projektgrupper under mottoet: Har du en god idé, så saml lidt flere i en projektgruppe og fuldfør projektet. Hvis ingen
gør noget her, så dør idéen. Det er bare ærgerligt. Nu har vi så fået firkløverstier, fælleshaver, generationsmøder,
Fibernet, bål-, natur- og surffestival, historiske stier og Det blå Torv, som både skal gavne den lokale folkeskole,
vinterbaderne og de mange sommerturister i området. En gruppe har tilrettelagt et velbesøgt bosætningsarrangement,
som blandt andet har resulteret i, at flere børnefamilier har købt ejendom og bosat sig i området.
Projekt Mols i Udvikling (MiU) er en stærk selvstændig projektorganisation med mange projektgrupper, stort initiativ
og virkelyst, baseret på borgernes behov og lyst til at deltage i udvikling og organisering af samarbejdet mellem
borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols og Helgenæs, så området bliver attraktivt at bo i, besøge og flytte
til. Vi tror på, at et aktivt lokalsamfund består af glade borgere med en velfungerende hverdag og et godt fritidsliv.
Der er etableret en fælles organisering, der koordinerer på tværs af landsbyer og kendte strukturer, som arbejder med
strategiske perspektiver for klyngen med respekt for de enkelte landsbyer – under hensyn til stedbundne potentialer,
samt en styrket og koordineret kommunikationsindsats med ambassadører i hver landsby, der sikrer relevant
information om klyngen både internt og eksternt.
Organisationen MiU er i dag administrativt knyttet til Distriktsrådet for Mols og Helgenæs og er afhængig af frivillig
arbejdskraft og de midler, der fås ved fundraising. Der er ingen ansat til at varetage ledelsen af MiU – det sker alene på
frivillig basis. Vi har nu en stærk, overordnet organisation, som dels rummer den traditionelle del af det frivillige
arbejde, dels det mere projektorienterede.
Projektet er meget fint i tråd med en række strategier og politikker for Syddjurs Kommune, herunder
Landdistriktspolitik, Politik for borgerinddragelse, Civilsamfundsstrategi, Kulturpolitik frem mod 2020 og Fritids- og
friluftspolitik frem mod 2020, så borgere og kommune i fællesskab optimerer den kommunale service. Landsbyklynger
styrker således relationerne og den gensidige respekt mellem kommune og civilsamfund.

