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Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00.
Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice.
Lone afbud p.g.a. sygdom.
BESLUTNINGSPROTOKOL:
Sag: 01 - 2002
Konstituering:
Formand
: Leif Johannessen, foreslået og valgt
Næstformand: Gitte Müermann
do
Kasserer
: Jørgen Ørgaard
do
Sekretær
: Alice Bryder
do
øvrige:
: Lone Christensen
Lotte Schade
Hans-Erik Mikkelsen
Sag: 02 - 2002
Siden sidst:
* Indsigt nr. 1 gennemset
* Lokalrådet, Årsmøde i aften, d. 18.02.2002.
* Kontakt fra Adresseavisen, ny ejer, ønsker større samarbejde.

Sag: 03 - 2002
Søspejderne, ansøgning.
Modtaget ansøgning om tilskud til sommertur.
Bevilget: 3.000,00 kr.

Sag: 04 - 2002
Mols Pensionistforening.
Modtaget ansøgning om tilskud.
Bevilget: 1.000,00 kr.

Sag: 05 - 2002
Pressemeddelelser:
Pressemedd. om konstitueringen til de lokale ugeaviser.
Adresselisten sendes til Frank Halle: mols.dk
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Sag: 06 - 2002
Knebel by’s udbygning.
Ved generalforsamlingen den 01.02. foreslog en politiker, at Borgerforeningen
indsendte forslag til Knebel by’s udvikling.
Punktet tages op senere.

Sag: 07 - 2002
Evt.:
Hans-Erik viste forslag til anvendelse af People Knitwear’s haller. Spændende
forslag - ombygget til 18 seniorboliger eller måske bare boliger.

Næste møde: den 18.03.2002 i Lyngparken, kl. 19,00.
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formand Leif Johannessen
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kasserer Jørgen Ørgaard
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næstformand Birgit Müermann
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.

Lone Christensen
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Hans-Erik Mikkelsen

.
Lotte Schade
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Alice Bryder, sekretær/referent
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Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.03.2002, kl. 19,00.
Tilstede var: Leif, Birgit, Lone, Jørgen.
Afbud fra: Lotte og Alice, fraværende: Hans-Erik

BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 08 - 2002
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Sag: 09 - 2002
Siden sidst:
Erhvervsrådet har generalforsamling den 19.03.2002. Lone har tilmeldt 2
personer. Fremover vil der komme et nyhedsbrev fra Djurslands Erhvervsråd
hver anden måned.
Vedr. girokort: Vi vil udsende en A4-side sammen med girokortene. Den skal
fortælle lidt om Borgerforeningen MOLS og dens virke.
Leif mail’er en ny tekst til Jørgen, der laver et nyt layout. Leif undersøger vedr.
perforering og fortryk af girokortet.

Sag: 10 - 2002
Skiltning v. rundkørslen i Femmøller:
Der er klaget over skiltningen ved den nye rundkørsel i Femmøller. Jørgen
bemærker, hvad der står på skiltene.

Sag: 11 - 2002
Husleje til Menighedshuset v. 1.hjælpskurser:
Menighedsrådet har diskuteret, hvad vi skal betale for leje af Huset, 12 gange
til 1.hjælpskurserne. Evt. 280 kr. pr. aften. Leif har sendt et brev til
Menighedsrådet og foreslået, at vi går sammen om arrangementerne.
Brevet sendt pr. mail for orientering.

Sag: 12 - 2002
Fuldmagtoverdragelse til Jørgen Ørgaard:
Jørgen fik underskrevet fuldmagtoverdragelse til giro og til Vistoft Sparekasse.
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Sag: 13 - 2002
Evt.:
Husk at melde afbud til møderne.

Næste møde: den 29.04.2002 i Lyngparken, kl. 19,00.
NB: Birgit bestiller mødelokale.
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Mødested: LYNGPARKEN, Den 29.04.2002, kl. 19,00.
Tilstede var: Leif, Gitte, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice.
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 14 - 2002
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Sag: 15 - 2002
Siden sidst:
Indsigt nr. 2 rundtsendt på mødet for orientering.

Sag: 16 - 2002
Girokort / hvervebrev:
Det er besluttet, at hæve kontingentet til 75 kr. pr. år.
Jørgen har lavet 2 forslag til brev. Det ene: i A4-format i sort/hvid.
Det andet: foldet og farvet og med billeder. Der var bred enighed om det andet
forslag.
Der blev endvidere givet tilsagn fra Lotte, at Danske Bank evt. kunne
sponsorere noget til trykningen.
Vi hjælpes alle med at folde på næste møde.
Lotte og Jørgen arrangerer med kreditornr. og trykning af fik-kort.

Sag: 17 - 2002
Sommerfest 2002:
Alice orienterede om programmet. Onsdag aften endnu ikke besluttet. Fredag
aften: Peter og de andre Kopier, Lørdag aften: Peter Belli og Zena. Søndag
aften: Djurslandsspillemændene.
Susanne Kruse har meddelt, at hun ikke ønsker at føre regnskab for
Sommerfesten i år. Grundet andet kassererarbejde i IF Mols.
Ulla Nicholaisen spørges. Fuldmagten skal således ændres i banken.

Sag: 18 - 2002
Skiltning v. Molskroen:
Manglende skiltning til Mols/Helgenæs + evt. Knebel.
Jørgen skriver brev til vejmyndighederne om utilstrækkelig skiltning ved
rundkørslen.
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Sag: 19 - 2002
1. hjælps-kursus:
Kontakt fra Menighedsrådet ang. husleje for 8 kursusaftener. Husleje på 280
kr. pr. aften, dog nu nedsat til 150 kr. pr. aften. Dette var ikke meddelt før
kursets start, Lotte helt uforstående overfor dette, Hjerteforeningen var villig til
huslejetilskud. Afventer påny henvendelse fra Menighedsrådet.
De næste kurser flyttet til andet sted.

Sag: 20 - 2002
Grundlovsdag: 05. juni:
Leif undersøger vedr. arrangementet i år.

Evt.:
Lone orienterede: fra Generalforsamlingen i Erhvervsrådet. Forventet
kontingentforhøjelse til 1.800 kr. pr. år. Man var ikke interesseret i passive
medlemsskaber, hvorfor vi vel kan betragte os som udmeldte.
Gitte orienterede: Årsmødet i Molshallen. Der er en del problemer. Ligeledes
har Hallen ingen inspektør p.t., Jette har opsagt sin stilling.
Alice orienterede: Afholder ferie fra den 30.05. og er først tilbage d. 06.06.,
hvorfor der ikke kan deltages i Grundlovsmødet.
Har nogen hørt om/fra Den Klassiske Musik ang. koncert i Svends Kælder.?
Årsplan: drøftes v. næste møde.

Næste møde: den 27.05.2002 i Lyngparken, kl. 19,00.
Gitte bestiller lokale og kaffe.
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.
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Mødested: LYNGPARKEN, Den 27.05.2002, kl. 19,00.
Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice.
Afbud fra Lone, p.g.a. ny reoperation i tommelen.
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 21 - 2002
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Sag: 22 - 2002
Siden sidst:
Indsigt rundsendt til gennemsyn.

Sag: 23 - 2002
Girobrev 2002.
Jørgen har ordnet papirerne til hvervebrevet. Der har været forhandlet priser,
og det er endt med, at brevet bliver trykt og foldet. Bliver udsendt snarest.

Sag: 24 - 2002
Sommerfesten på MOLS 2002.
Programmet er afleveret til trykkeren. Hans-Erik undersøger aktører til optoget
søndag d. 07.07.

Sag: 25 - 2002
Skiltning v. Molskroens rundkørsel.
Brev fra Teknisk Forvaltning. Det er en sag, som Amtet skal tage sig af.

Sag: 26 - 2002
Grundlovsdag 2002 i Præstens Have i Knebel.
Festen er arrangeret v. Menighedsrådet og præsten incl. annoncering.
Festtaler: forstanderen fra Filmhøjskolen. Kaffe fra Lyngparken.
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Sag: 27 - 2002
Klassiske koncert i Svends Kælder, 20.05.02./pinsen
Leif, Helle og Alice var medhjælpere.
Hjemmesmurte flutes og sandwich + lune pizzaer.
Overskud af salg, kr. 1.157,75.
Der har ikke været annonceudgifter i år.

Sag: 28 - 2002
Årsplan: 2002,
Alice laver liste.
Foredrag: Det undersøges ang. finansiering af foredrag vedr.
Gravballemanden, - Lone spørges om opgaven. (Aftenskole/Folkeuniversitet)?
Evt.:
Bestyrelsesudflugt: tænk over emne.
Alice kunne foreslå udflugt til Kalø Slotsruin med frokostkurv, og evt. lidt
historisk orientering, bare et forslag.

Næste møde: den 07.08.2002 i Lyngparken, kl. 19,00.
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Mødested: LYNGPARKEN, Den 07.08.2002, kl. 19,00.
Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice.
Afbud fra Lone.
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 29 - 2002
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Sag: 30 - 2002
Siden sidst:
* Århus Amt har sendt orienteringsblabet INDSIGT, rundtsendt på mødet.
* Kontakt fra Djurslands Erhvervsråd, Birthe Larsen. Birgit kontakter vedr.
fortsat medlemsskab. Det kan opretholdes for 500 kr. pr. år.
* Grundlovsfesten 2002. Hyggelig dag, Præsten styrede dagen flot.
Forstanderen for Filmhøjskolen holdt grundlovstalen i år. Kaffen blev brygget i
Lyngparken og kagerne bagt. Birgit Dam gives som sædvanlig 2 fl. rødvin.
* Byjubilæumskomiteen indviterede til evaluering af aktiviteterne og fremlæggelse af regnskabet, den 26.06.02 og Alice deltog. Man vil forsøge at
fastholde nogle af arrangementerne som årlige begivenheder. Rapport
udleveret til Leif. Regnskabet kan findes på Kommunens hjemmeside.

Sag: 31 - 2002
Girokort v. Jørgen:
Det viser sig, at der bliver problemer med at identificere medlemmerne, idet
kun 1.linie registreres på “girokortet”. Man er tilbøjelig til at skrive titlen først,
således bliver kun dette registreret.
Lotte undersøger i banken, om dette kan laves om.

Sag: 32 - 2002
Kvartalsrapport v. Jørgen:
Det ses, at kassen drænes lidt rigeligt lige nu. Udsendelse og trykning af
“girobrev” har været den væsentligste årsag. Set i lyset af, at kortene blev
udsendt senere i år, må vi vel forvente, at indbetalingerne nok skal komme,
når molboerne/helboerne kommer fra ferie og får styr på girokortene.
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Sag: 33 - 2002
Skiltning til MOLS:
Iflg. vores brev ang. skiltningen ved Molskroen, har en Ingeniør fra Amtet nu
haft kontakt til Leif. Der gives ikke mange muligheder for flere skilte, men
måske kunne der ske tilføjelser på de eksisterende, således at Mols og
Knebel bliver vist. Leif ringer tilbage ang. forslag.

Sag: 34 - 2002
Bestyrelsesudflugt den 08. sept. 2002:
Søndag den 08. sept. blev udtaget som dagen, hvor alle havde mulighed for
at deltage. Vi håber også at Lone og Mus kan denne dag.
Kalø Slotsruin, Parkeringspladsen kl. 12,00 med madkurv. Hans & Rie
inviteres med. Alle medtager kaffe og drikkevarer til sig selv.
Frokosten består af: sild -------- Birgit
laks ------- Hans-Erik
leverposteg - Jørgen
steg ---------- Leif
hønsesalat -- Lotte
frikadeller --- Lone
brød/smør og ost - Alice
kage til kaffen - Rie og Hans

Sag: 35 - 2002
Sommerfesten på MOLS 2002:
Alice præsenterede et foreløbigt regnskab. Vi lander formentlig på et resultat
på 25/30.000 kr.
Det blev endvidere drøftet, hvad vi gør med festen fremover, idet Tivoliet ikke
tilbød fornyelse af kontakte til næste år.
Det blev besluttet, at der skal indkaldes til samlet drøftelse med IF-Mols og
festudvalget. Hvordan kan vi bruge Molshallen og hvad må vi? Alice kontakter
Ole Bruus, som er formand for Hallen. Den nye halinspektør er nu tiltrådt.
Leif finder en dato for fællesmøde, som passer flest muligt.
Det er planen, at afholde medhjælperfest. Alice skriver pressemeddelelse nu.
Kontakt til Molshallen ang. mulighederne der.

Sag: 36 - 2002
Projekt Hallerne, People Knitwear:
Hans-Erik orienterede om nye projekter. Boliger eller erhverv.
Evt.:
Næste møde: Fællesmøde med IF-Mols og festudvalget. Leif finder dato.

Sommerfest på Mols
Møde den 23. september 2002 kl. 19.00 i Molshallen
mellem Molshallens bestyrelse og repræsentanter for hovedbestyrelsen i I.F. Mols,
Sommerfestkomiteen og bestyrelsen for Borgerforeningen Mols.
Deltagere:
Ole B. Sørensen
Ingrid Fisker
Henrik Nielsen
Mogens Warsted
Erling Brejnegaard
Stine
Jørgen Jensen
Per Kragh
Leif Johannessen (ref.)
Foreningsrepræsentanterne havde bedt om et møde med Molshallens bestyrelse for at drøfte en
eventuel anvendelse af hallen til Sommerfest.
Foreningsrepræsentanterne forelagde baggrunden for deres ønsker og de modeller man
forestillede sig for Hallens anvendelse.
Der blev fra såvel formanden som fra flere bestyrelsesmedlemmer udtrykt stor
imødekommenhed overfor de fremlagte forslag. Der var dog også betænkeligheder omkring
økonomien i det nye koncept.
Umiddelbart kunne man ikke se problemer i at hallen anvendes torsdag aften til Banko på trods
af at der ventes omkring 600 gæster. Hallen må max. rumme 780 personer iflg. brandvæsenet.
Det er kommet frem, at et mobilt gulvdække i baner til hele gulvet kan lejes for 1.500 kr.
Under hensyn også til denne oplysning, vil bestyrelsen drøfte, om man vil udleje til fest fredag
og lørdag.
Man forestiller sig hovedindgangen, toiletter, forgang, møderum, cafeteria og kiosk lukket helt
af, så al ind- og udgang forgår gennem dørene i sydgavlen og måske gennem dørene i
vestfacaden.
Toiletvogne lejes som sædvanligt og opstilles passende i forhold til indgangen og den øvrige
plads. Det bliver nødvendigt at leje borde og bænke.
Hallen opkræver normalt 350,- kr/time for sportsarragementer. I dette tilfælde forestiller man
sig en arrangementspris, evt. betaling for forbrug (el, vand) og i øvrigt en klar fordeling af
arbejdsopgaver. Det blev fra “Sommerfesten” pointeret, at det også skal være en ordning som
hallen har glæde af.
Måske er Sommerfesten kun interesseret i torsdag. Den nyvalgte komité vender tilbage med
oplysninger herom, hvorefter Hallen udmelder pris og betingelser.
Knebel, den 24. september 2002
Leif Johannessen

Referatet er sendt til:
Borgerforeningens bestyrelse pr mail
Ole b. Sørensen pr. mail til videresendelse til bestyrelsesmedlemmer
Alice bedes videreformidle til Sommerfestkomitéen
Jørgen Jensen bedes orientere sin hovedbestyrelse

.
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Mødested: Molsgården, Vistoft, den 16.12.2002, kl. 18,00.
Tilstede var: Leif, Lone, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice.
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 37 - 2002
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Sag: 38 - 2002
Siden sidst:

Sag: 39 - 2002
Juletræet i Knebel:
Hans-Erik tog det gode initiativ til, at Knebel by fik sit egen byjuletræ. Efter
startproblemer med, at pærer blev fjernet, står træet nu og knejser midt i
bybilledet, flot initiativ.
Forskellige sponsorer har bidraget med beløb til lyskæde, strøm og selve
træet.

Sag: 40 - 2002
Politikermødet den 25.11.02 i Menighedshuset.
Hver politiker lagde ud med et oplæg efter eget valg. Gunnar Sørensen, V,
Carl-Johan Nielsen, V, Borgmester Jørgen Brøgger, borgl., Finn Thomsen, A,
Hanne Týlen, SF. Derudover deltog amtspolitiker Bent Mikkelsen, A, som er
medlem af Udvalget for Miljø og Teknik & Sundhedsudvalget.
Det blev til en aften med stor spørgelyst og man kom langt omkring.
Grenå Sygehuslukning contra hjerteambulance. Mulig kommende kommunesammenlægning. Trafiksikkerhed i Knebel og cykelstier. Vejene på dele af
Mols blev stærkt kritiseret, kommunen har 300 km. vej, hvilket siger noget om
omkostningsbelastningen. Mols-biblioteket contra bogbus. Mols-Helgenæs
som nationalpark, Fuglsø Kro kunne evt. genopstå som kro og turistinformation. Amtspolitiker Bent Mikkelsen bemærkede Sygehussagen, “de sorte”
pletter i trafikken. Regeringen må bevilge flere penge til bedring af trafiksikkerheden generelt. Endvidere havde han bemærkninger til landzoneloven
og naturparken m.m.
Der var fremmødt 33 tilhører + 6 politikere (panelet)
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Sag: 41 - 2002
Skiltning v. Molskroen:
Skiltningen er nu ændret og det er meget bedre, Nogle af skiltene har fået
anden plads.
Sag: 42 - 2002
Sommerfest på Mols:
Sommerfesten i år var i det store og hele en standardfest med blandingvejr og
højt humør. OBS i teltet onsdag aften, kunne bruges og danselysten var stor.
Reklamebankoet var udsolgt inden den første time, hovedgevinsten, gavekort
fra Århus Charter faldt på en plade fra Grønfeld. Peter og de andre Kopier
(Kim Larsen) under-holdte fredag aften, herlig aften for de unge.
Ringridningen udførtes lørdag formiddag. Gummistøvlekast-konkurrencen
glippede lidt, så der er noget at leve op til - til næste år. Der kunne samles ca.
80 pensionister i teltet til kaffe og kage, dejligt at kunne glæde den ældre
generation. Peter Belli underholdte i teltet lørdag aften. Søndagen startede
med optog og herefter aktiviteter hele dagen og afsluttet med grillmad. I teltet
søndag aften spillede Djurslands Spillemændene glade dansetoner. Som
sædvanlig afsluttedes hele Sommerfesten med flot festfyrværkeri.
Årets overskud kom til at ligne sidste års med små 30.000 kr.

Sag: 43 - 2002
Generalforsamling: den 31.01.2003. kl. 19,30 Molsgården, Vistoft.
Punkter til dagsordenen:
Skiltning v. Molskroen
Førstehjælpskursus
Girokort / hvervebreve
Sommerfesten 2002
Grundlovsmøde
Klassisk Koncert
Politikermødet
Indledning + afslutning

Jørgen
Lotte
Jørgen
Alice
Lotte/Hans-Erik
Alice
Leif
Leif.

Valg, bestyrelsen: På valg er: Lotte, Lone & Alice
Valg, suppleanter: 1. suppl. + 2. suppl.
Valg, revisor: Willy Jensen
Annonce: Alice sender annonce til avisen til uge 3 + 5.
Ordstyrer: Søren Rasmussen spørges.
Bespisning: vi skal vel have den traditionelle forloren skildpadde. ?
Vi tænker over et eller andet oplæg til aftenen, evt. Nationalparken ?
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Sag: 44 - 2002
Næste møde: den 13.01.2003 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe.

