.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2004

.
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Mødested: Lyngparken, Knebel den 10.01.2005, kl. 19,00.
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik , Thomas og Alice.
Jan Birk inviteret.
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 84 - 2004
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Sag: 85 - 2004
Siden sidst:
Formanden var inviteret til overdragelsesreception hos Apotekeren.

Sag: 86 - 2004
Referat fra tovholderne:
--

Sag: 87 - 2004
Lokalarkiv Mols:
Lejekontrakt er underskrevet og gælder fra den 15.01.2005. Der fremlejes v.
Ebeltoft Museum.

Sag: 88 - 2004
Regnskabet 2004:
Regnskabet gennemgået og er revideret og godkendt af revisorerne

Sag: 89 - 2004.
Årsberetning 2004:
Beretningen gennemlæst, der mangler dog fortsat et par punkter.
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Sag: 90 - 2004
Generalforsamling den 28.01.2005. kl. 19,00:
Dirigent: Forslag: Søren Rasmussen - Jørgen spørger. (ellers Hans Lomholt)
Suppleanter: 1. Verner Damm, Agri - Alice spørger - OK
2. Birger Moss-Petersen, Vrå - Alice spørger - OK
Revisor:
Villy Jensen er spurgt - OK
Dagsorden: Alice Frembringer og kopierer

Sag: 91 - 2004
Evt.:
Gitte foranlediger 2 fl. vin til Egon Pedersen for pasning af flagalléen og til
Birgit Kannegaard, Lyngparken for husly.
samt indkøber 2 fl. vin til borgmester Vilfred for indlæg (afleveres hos Jørgen)

Næste møde: Generalforsamling på Molsgården, Vistoft den 28.01.05
kl. 19,00. - Vi mødes dog i god tid inden - f.eks. 18,15

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

.

.

.

kasserer Jørgen Ørgaard

.

.
næstformand Birgit Müermann

.
Lotte Schade

.

.
Hans-Erik Mikkelsen

.
Thomas Glob

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2005

.
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Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 23.02.2005, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Thomas, Jan, Erling og Alice.
Afbud fra Gitte.
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 01 - 2005
Siden sidst:
•
•
•
•
•
•

Formanden har repræsenteret foreningen ved apotekets overdragelsesreception med en
vingave.
Foreningen har sendt en vingave i anledning af redaktør Knud Jensens 60 års fødselsdag.
Formanden har deltaget i Djurslands Erhvervsråds årsmøde på AMU-center Djursland 9.
februar 2005.
Sekretæren har deltaget i lokalrådets årsmøde den 21. februar 2005.
Formanden har deltaget i styregruppemøder for Nationalparken den 5. og 21. februar 2005.
Ebeltoft kommune har inviteret til informationsmøde om e-fakturering 22.2.05 på Molsskolen
fra 18.00-19.00.

Sag: 02 - 2005
Konstituering:
Formand:
Jørgen Ørgaard
Næstformand: Gitte Müermann
Kasserer:
Erling Brejnegaard
Sekretær
Alice Bryder
Øvrige:
Hans-Erik Mikkelsen
Thomas Glob
Jan Birk

Sag: 03 – 2005
Tovholderfordeling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommerfestkomite, Hans-Erik og Jan (Thomas)
Grundlovsdag, Jørgen
Lokalplan for Knebel, Hans-Erik og Erling
Svends Kælder arrangement, Thomas og Gitte (Erling, Alice)
Foredrag, Thomas +
Udflugt for bestyrelsen, Gitte
Politikermøde, Jørgen
Julefrokost, Gitte
Lokalarkiv, Jan
Hjemmeside, NY adr: www.borgerforeningen-mols.dk : Jørgen,
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Sag: 04 – 2005

Fastsættelse af medlemskontinent
Der foreligger forslag om at videreføre kontingentet på 75,- kr. for 2005.
Jørgen bestiller girokort. – Godkendt.

Sag: 05 - 2005

Medlemskampagne
•

Der er udsendt indbetalingskort til husstandsomdeling og fremsendt pressemeddelelse til
lokalavisen Mols i uge 8.

Sag: 06 - 2005

Lokalarkivet
•

Der underskrives lejekontrakt mellem ejeren af Knebel Bygade 40, Niels Lund og Ebeltoft
Museum om leje af lokalerne i en femårsperiode gældende fra 15. februar 2005, og
lokalarkivet kan flytte ind pr. d.d. En del af lokalerne fremlejes til Vævekredsen.

Sag: 07 - 2005

Molbostøtten
•
•

Der er modtaget afslag fra Kiers Fond på ansøgning om midler til vedligeholdelse.
En ansøgning er fremsendt til TrygFonden, som forventes at svare i maj måned.

Sag: 08 - 2005

Knebelvig bådlaug
•

I forlængelse af generalforsamlingens beretning foreslås det, at Borgerforeningens
medlemskab af Knebelvig Bådlaug ophører. Bådlauget, der oprindeligt blev startet i
Borgerforeningens regi, er udvokset og blevet en selvstændig forening, der kan klare sig uden
det lille passive medlemskab fra Borgerforeningens sparsomme midler. - Godkendt

Sag: 09 – 2005

Opstart lokalplan for Knebel
•

•
•
•

Af generalforsamlingen fremgik, at arbejdet startes i foråret.
Hvordan skal arbejdet struktureres?
Hans-Erik opfordrer Mika til at komme på banen med opstart, samt råd og vejledning.
Dato og annonce.
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Sag: 10 – 2005

Nationalpark Mols Bjerge
•

•

•
•

Pilotprojektets arbejdsgrupper har nu afleveret forslag til styregruppen (hvor
Borgerforeningen har sæde) om indhold og afgrænsning af en nationalpark Mols Bjerge.
Flere af arbejdsgrupperne peger på, at Helgenæs bliver en ønskværdig del af nationalparken.
En gruppe helboer ønsker at fastholde Helgenæs uden for undersøgelsesområdet, som lovet af
miljøministeren, der imidlertid kun har tilkendegivet fritagelsen f.s.v.a. igangsættelsen af
pilotprojektet jvnf. side 2, sjette afsnit i miljøministerens igangsættelsesbrev af 8. april 2003,
som kan ses på pilotprojektets hjemmeside under adressen:
http://www2.skovognatur.dk/Fussingoe/nationalparken/Om_pilotprojektet/Igangsættelsesbrev
_april_2003.pdf
På samme måde mener en gruppe borgere i Nordkommunen, at det har været en tilsnigelse at
indregne andet end Mols Bjerge i undersøgelsesområdet, og at det på ingen måde har været
meningen, at inddrage arealer nord eller nordøst for Mols Bjerge. Imidlertid fremgår det også
af igangsætningsbrevet, at styregruppen har til opgave at stille forslag om visioner for og
indhold og afgrænsning af undersøgelsesområde i samarbejde med såvel Rønde, som Grenå
og Midtdjurs kommuner. Så hvis ministeren skal tages til indtægt for alene at have haft Mols
Bjerge i tankerne, skønnes det besynderligt at ministeren netop fremhæver nævnte
kommuners interesse i at indgå i arbejdet med pilotprojektet.
Styregruppens opgave kan ses på nationalparkens hjemmeside under:
http://www2.skovognatur.dk/Fussingoe/nationalparken/Organisation/Styregruppe/styregruppe
_kommissorium.htm
Undersøgelsesområdet kan ses på nationalparkens hjemmeside under:
http://www2.skovognatur.dk/Fussingoe/nationalparken/Om_pilotprojektet/omraadet.htm

Sag 11 – 2005:

Masterplan for infrastruktur på Djursland
•

Udgangspunktet for udarbejdelsen af masterplanen er, at en velfungerende infrastruktur er en
væsentlig forudsætning for den fortsatte erhvervsudvikling på Djursland og dermed fortsat
vækst og velfærd. Masterplanen peger bl.a. på nærheden til Århus som storby og motor i
regionen. Masterplanen sætter bl.a. fokus på:
o etableringen af det sydlige og nordlige hængsel til motorvejen og en fortsat udbygning af
vejnettet på Djursland
o udviklingen af den kollektive trafik – herunder Grenåbanen
o muligheder for at understøtte udviklingen af
 Grenå Havn
 Tirstrup Lufthavn
 Færgehavnen i Ebeltoft
o samarbejdet mellem Grenå Havn og Århus Havn på godsområdet.
• Masterplanen udgør en sammenhængende vision for udviklingen af infrastruktur og trafik på
Djursland og indeholder i vidt omfang investeringer, som afholdes af aktører uden for
regionen, men gennem masteplanen udtrykker Djurslands Udviklingsråd (8 borgmestre og én
amtsborgmester) fælles fokus og fælles holdning til behov og nødvendige investeringer, der i
årene fremover skal sikre udviklingen inden for erhverv, turisme og bosætning på Djursland.
Planen bakkes op af valgte folketingsmedlemmer på Djursland.
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Sag 12 – 2005:
Borgerforeningens hjemmeside
•

•
•

Gennem flere år har Borgerforeningen Mols haft god hjælp af web-master for www.mols.dk ,
hvortil foreningen har kunnet fremsende emner, som web-masteren efterfølgende placerer på
foreningens hjemmeside på et subdomæne. Dertil hører en mailadresse, som imidlertid ikke
virker hensigtsmæssigt. Vanskelighederne med denne organisation umuliggør den nødvendige
aktualitet og fratager foreningen redaktionsmuligheden.
Der er udarbejdet et forslag til oprettelse af foreningens egen hjemmeside under eget domæne:
www.borgerforeningen-mols.dk , som forelægges til drøftelse og eventuel iværksættelse.
Godkendt.

Sag 13 – 2005:
Festsamarbejde
Rasmus Brock har rettet henvendelse til Thomas ang. fællesarrangement, (som
vinterfester i gamle dage). Thomas kontakter Rasmus for evt. afsøgning af
muligheder.

Sag 14 – 2005:
Ebeltoft Garden
Der søges om midler til nye dragter m.v.
Borgerforeningen sponsorerer kr. 1.000,00 sendes direkte til Garden.

Sag 15 – 2005: EVT.
Alice: ved Lokalrådets årsmøde talte jeg med Yvonne Grunnet, Bruunbakkevej 12,
8420 Knebel, tlf.8635 2421. Hun er medstifter af Legendernes Budbringere, en
efterhånden større gruppe, som spiller rollespil i dragter ved Svends Kælder. Måske
et emne til vor koncert til august. Bliver det den 14.august? (15.08.2004 i 2004)

Næste møde: den 11.04.2005 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Erling Brejnegaard

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Thomas Glob

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2005

.
side 05

Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 11.04.2005, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Erling og Alice.
Fravær: Thomas
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 16 - 2005
Referat fra sidste møde:

Sag: 17 - 2005
Siden sidst:
Mols-vinen er lanceret og giver 5 kr. pr. flaske til Molbostøtten.
PS: se afstemning på hjemmesiden.
Nationalparken: styregruppemøde d. 04.04. + 26.04. + 18.05.2005.
Der skal være udarbejdet et forslag inden den 01.07.2005 til Miljøministeriet.

Sag: 18 - 2005
Medlemskampagne:
PÅ nuværende tidspunkt er der 240 medlemmer.
Der rykkes senere for indbetaling fra tidligere medlemmer.
Se i øvrigt hjemmesiden.

Sag: 19 - 2005
Tovholdere:
Sommerfest 2005: Hans-Erik & Jan: Programmet næsten færdig.
Grundlovsdag: Jørgen: Vanskeligt at finde taler, men søgning fortsættes.
Lokalplan for Knebel:Hans-Erik & Erling: 1.møde d. 27.04.05 på Molsskolen.
Annonce i 2 aviser + pressemeddelelse.
Svends Kælder d. 14.08.05. kl. 14,00: Gitte/Thomas/Erling & Alice
Forslag: Arosia, jazz-vand. + evt. gøglere for børnene.
(Fremskaffelse af strøm til klaveret.) Erling undersøger.
Foredrag: Thomas: ?
Bestyrelsesudflugt: Gitte (Alice): der tænkes.
Politikermøde: Jørgen
Lokalarkivet: Jan: Kontakt til skolen ang. tømning af gl. lokale på skolen for at
kunne komme i gang.
Molshallen: Gitte & Thomas: Der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer samt
emne til formandsposten. Der indkaldes til ekstraordinært møde.
Julefrokost: Gitte.
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Sag: 20 - 2005
Regnskabsrapport:
Jørgen har udleveret kvartalsrapport.

Sag: 21 - 2005
Underskriftsfuldmagt:
Kasserer Erling B. har fået bestyrelsens fuldmagt til bankkontoen.
Erklæring underskrevet.

Sag: 22 - 2005
Evt.:
--

Næste møde: den 9. maj i Lyngparken, kl. 19,00
Gitte bestiller kaffe

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Erling Brejnegaard

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Thomas Glob

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2005
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Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 9. maj .2005, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Thomas, Jan, Erling og Alice.

BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 23 - 2005
Godkendelse af referatet fra sidste møde:

Sag: 24 - 2005
Siden sidst:
- Der har været afholdt 4 visionsmøder i f.m. kommunestrukturen.
Ebeltoft har mest natur, hvorfor der satses her på turisme. Ikke mange var
mødt udover politikere og embedsmænd. Jørgen og Alice deltog i mødet i
Rønde.
- Hospis er nu etableret med 8 bestyrelsesmedlemmer.
- Sikkerhedsrepræsentant er valgt for offentlige legepladser.
- Karpenhøj har tegnet kontrakt med vores 4 kommuner (Syddjurs).
- Nationalparken: Der er nedsat en lille gruppe på 9 mand. Formidlingsgruppe
overfor den store styregruppe.
Gruppen består af: 2 fra landbruget, 1 fra skovbruget, 1 fra (D.N.F.) Dansk
Naturfredningsforeningen, 1 for Natur-Strandkjær (Universitetet), Anita fra
DNF., formand Jørgen Brøgger, E.K., næstformand Vilfred Hansen, R.K.,
og Jørgen Ørgaard.
Der er kommet 143 indsigelser fra Nordkommunen.
Næste møde er den 11.05.05. i Rønde.
- Halinspektører Per for Molshallen har opsagt sin stilling, Skal til Rønde.
Sag: 25 - 2005
Tovholdere:
Molshallen: Gitte og Erling har været til årsmødemøde. Der skal skaffes en
ny bestyrelse, samt ændring af repræsentantskabet. Grundet, at der ikke kan
findes medlemmer nok til disse poster.
Grundlovsdag: Skoledirektør Søren Valbak, Kulturforvaltningen er årets taler.
Underholdning/korsang af Kina-gruppen, Kaffe fra Lyngparken.
Sommerfesten 2005: Hans-Erik - OK
Svends Kælder, Mols Bjerge: Gitte skriver pressemeddelelse og kontakter
skolen (for tilfælde af regnvejr).
Der er modtaget kontrakt fra Arosia, (Alice) reduceret gruppe: pris 8.600,00
Gøglerne: (Thomas) pris 3.000,00. Strøm: lån af generator fra Knebel
Brandstation (Hans-Erik og Erling), kopi af kontrakt udleveret. Husk at spørge
Beredskabschefen, Ebeltoft, samt søge tilladelse hos Grenå Politi.
Bestyrelsesudflugt: Gitte og Alice har en plan.
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Sag: 26 - 2005
Lokalplan for Knebel:
Den 27.04.05 afholdtes status/opstartmøde med deltagelse af 13 personer.
Erling fremviste fotos på storskærm.
Plan fra tovholderne Hans-Erik og Erling:
Gruppe på 3-4 medlemmer, aftalt 2-3 møder i september for forberedelse
samt større møde m. Mika, fra Kommunen (se indlæg til hjemmesiden).

Sag: 27 - 2005
Lokalplan i Fuglsø:
Møde den 23.05.05 i Fuglsø Centeret. Se Kommunens hjemmeside,
Lokalplaner. Der er indkommet 1 indsigelse. (undersøgt v. bl.a. Foulum).

Sag: 28 - 2005
Evt.:
Erling: undersøge, ang. det hensigtsmæssige i månedregning fra Lyngparken.
Kontakt til køkkenleder Kannegaard.

Næste møde: den 14.06.2005 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Erling Brejnegaard

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Thomas Glob

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2005

.
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Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 14.06.2005, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Erling og Alice.
Afbud: Thomas, Jan ikke mødt

BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 30 - 2005
Godkendelse af referatet fra sidste møde:

Sag: 31 - 2005
Siden sidst:
Aftale med Adresseavisen for annonce om hjemmesiden. Kontrakt på 10
gange for 660 kr.
Pensionistforeningen Mols har bedlagt sig selv. Takker for samarbejdet.

Sag: 32 - 2005
Tovholdere:
Grundlovsdag: Jørgen orienterede. Der var fremmøde 75 personer trods
kulden. Kaffen kostede 20 kr. Vi betalte annoncen.
Taler var Søren Valbak, dette blev gjort på en humoristisk og fornøjeligt måde.
Der blev indkøbt 6 fl. Mols-vin.
Sommerfesten: Hans-Erik orienterede om programmet. Der er engageret
115 hjælpere. Kirkekoncerten onsdag aften bliver bl.a. med Ann Dorte
Michelsen.
1.Hjælps-kurser: Hans-Erik/Lotte - bestilles hos beredskabscheferne for
Ebeltoft og Rønde. Lokalerne på Brandstationen er ved at være færdige.
Kurserne forventes afholdt til efteråret.
Molshallen: Gitte: Møde d. 31.05.2005. Man er enedes om, at reducere
antallet i bestyrelse og repræsentantskab. Vi deltager herefter kun med 1,
hvor Gitte nu er udpeget herfra.
Der var 20 ansøgere til halinspektørstillingen. Der skulle afholdes
ansættelses-samtaler i går.
Svends Kælder: Gitte og Thomas: Fra Arosia og Gøglerne er der kommet
kontrakter. Alice har ansøgt Lokalrådet om tilskud til annoncering.
Jørgen laver annoncerne. Det skal bredes længere ud end sidste gang.
Vi taler om det praktiske ved næste møde.
Molsarkivet: Jørgen orienterede: Jan har søgt tilskud til møblering ved
pengeinstututterne på Mols. Nogle har givet.
Lokalplanen for Knebel: Erling og Hans-Erik. 4 grupper er igang: for
udstykning; trafikale forhold/byudvikling; friarealer og bevaringsværdige
bygninger. Erling laver referater til hjemmesiden og Jørgen evt. avisomtale.
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Bestyrelsesudflugt: d. 11.09.2005 med mænd, koner og børn.
Vi mødes kl. 10,00 og om eftermiddagen besøger vi Hans-Eriks Mølle i Grenå.
Sag: 33 - 2005
Molbostøtten:
Der er modtaget afslag fra TRYGfonden.
Jørgen ansøger Lokalrådet om tilskud.

Sag: 34 - 2005
Nationalparken:
Jørgen orienterede om mødet den 19.06.05 kl. 13,00 på Hotel Ebeltoft Strand,
hvor den færdige rapport, - som skal sendes til ministeren inden den
01.07.2005, - afsløres. Se annonce for dagen.

Sag: 35 - 2005
Evt.:

Næste møde: den 01. august 2005 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

.

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

.

kasserer Erling Brejnegaard

.
Hans-Erik Mikkelsen

ikke tilstede
Jan Birk

.

afbud
Thomas Glob

.

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2005
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Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 01.08.2005, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Erling og Alice.
Thomas ikke tilstede.

BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 36 - 2005
Godkendelse af referatet fra sidste møde:

Sag: 37 - 2005
Siden sidst:
Projekt Nationalpark er indsendt i enighed fra Styregruppen. Beslutning i 2006
hvor Nationalparkerne skal ligge og gældende fra 2007.

Sag: 38 - 2005
Tovholdere:
Jan: Molsarkivet: Nyt gulvtæppe nedlagt. Arkivet flyttet, og står nu i 160
flyttekasser. Der er gamle faner fra Molsområdet, hvad skal de ?
Reception ang. åbning (Museumsforeningen har fået 2x5.000 kr. )
Artikel til hjemmesiden.
Gitte/Alice: Bestyrelsesudflugt: søndag den 11.09.05 kl. 10,00
Vi tager med hver især, hvad der skal nydes. Næstformanden sørger for
snapsen. Vi starter med kaffe og rundstykker og senere frokost i det grønne.
Som fast punkt skal vi se den Nye Mølle i Grenå, Hans-Erik’s værk. Øvrige
program sættes efter vejrguderne. Hans-Erik spørger Lotte om hun har lyst til
at komme med, det er tradition.
Hans-Erik & Erling: Lokalplan: Der fortsættes med møder. Der kommer mange
gode forslag, som skal koges sammen.
Hans-Erik & Lotte: 1.hjælp, pris kr. 125,00 Lotte kontaktes.
Hans-Erik & Jan: Sommerfest: Afventer evalueringen.

Sag: 39 - 2005
Svends Kælder, d. 14.8.2005. kl. 14,00.
Arosia, 5 mand, honorar kr. 8.600,00
Harlekin’s Cirkus, honorar kr. 3.000,00
Annonce + pressemedd. - Plakater - billetter
drikkevarer: øl og vand – kaffe + evt. kage
salgsborde - pengekasse
Generator: (strøm til musikerne)
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-----------------------------------------------Erling skriver checks til kunstnerne.
Annonce og presse, Gitte, - Jørgen redigerer dette + laver plakater, billetter +
drikkevarer, øl og vand. (kaffe: Alice)
Salgsborde, mindst 2, Jan
2-3 Pengekasser, Gitte, byttepenge ??
Generator + slukningsmateriel, Hans-Erik + Erling.
Modtagelse af Cirkusfolket: Thomas, vel ca. 1 time før start.
Festsalen/Molsskolen; Gitte, ved dårligt vejr, flyttes arrangementet.
Der er modtaget støtte fra Lokalrådet, kr. 2.000,00 ( Alice - ansøgte).

Sag: 40 - 2005
Molbostøttet:
Formanden har søgt flere steder, afventer dette. Projektet med vinen kører
videre.

Sag: 41 - 2005
Medlemskampagnen:
ca. 85 ikke betalt. Der senders brev + girokort.
Evt.:

Næste møde: den 12.09.2005 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Erling Brejnegaard

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

ikke tilstede
Thomas Glob

.

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2005

.
side 13

Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 12.september 2005, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Erling og Alice.
Afbud: Thomas
BESLUTNINGSPROTOKOL:
Sag: 43 – 2005
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Sag: 44 - 2005
Siden sidst:
Jørgen: Medlemskampagnen har givet 50 flere medlemmer.
Erling: Svends Kælder, underskud p.t. kr. 4.400,00 afventer regnskabet.
Skal der søges underskudsgaranti til næste år, så er det snarest der skal
søges.

Sag: 45 - 2005
Vælgermøde den 08.11.2005 kl. 19,30 i Menighedshuset, Knebel:
Huset lejes for særpris kr. 280,00. Vi står selv for øl/vand-salget. Jørgen
indkøber.
Jørgen udsender invitationer til partierne/lister, som selv vælger lokal
repræsentant + spidskandidat.
PS: Borgerlisten har opstillingsmøde den 26.09.2005 på Vægtergården.

Sag: 46 - 2005
Lokalplan, Knebel by:
Fællesmøde for grupperne den 14.09.2005 for drøftelse af fælles oplæg.

Sag: 47 - 2005
1.hjælps-kurser:
Arrangeres i efteråret til samme pris kr. 125,00 som sidst.
Dan Jensen, Ebeltoft + indsatsleder afholder kurserne på Brandstationen i
Knebel.
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Sag: 48 - 2005
Tovholdere:
Lokalarkivet, Jan
• Den 15. sept. afhenter Jan brugt inventar i Århus til opstilling i lokalet.
Molshallen, Gitte
• Der er indkaldt til møde den 27.09.2005 kl.19,00, Gitte er på ferie,
hvorfor Thomas indkaldes som suppleant. Erling deltager endvidere for
anden side.
Foredrag/underholdningsaften, Jan/Thomas:
• Jan undersøger, hvad læge Carsten Vagn Hansen koster.
Sommerfesten 2005.
• Resultatet blev et mindre underskud. Der var fundet sponser for dette.
Sommerfesten 2006:
• Tivoliet har meldt fra til næste år, hvorfor der skal aftales et nyt
koncept. Der kommer en helt ny bestyrelse.
• Thomas indvalgt for Borgerforeningen.

Sag: 49 - 2005
Evt.:

Næste møde: Mandag den 10.10.2005 kl. 19,30 i Lokalarkivets Lokaler.
Jan har kaffe og brød klar fra kl.19,30 og det er på Knebel Bygade, CAMA.
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formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.
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.

kasserer Erling Brejnegaard

.
Jan Birk

afbud
.

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Thomas Glob

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2005
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Mødested: LOKALARKIVET, Knebel, den 10.10.2005, kl. 19,30
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Thomas, Jan, Erling og Alice.
BESLUTNINGSPROTOKOL:
Sag: 50 - 2005
Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Sag: 51 - 2005
Siden sidst:
• Afslag fra Tuborg-fonden vedr. ansøgning om støtte til Molbostøtten.
• Stadig flere medlemmer.

Sag: 52 - 2005
Lokalarkivet i nye Lokaler:
Pressemeddelelse skrives af Jan og Jørgen sender rundt til aviserne og
hjemmesiden.
Jan har skaffet møblement til lokalerne, meget flot.
Molsarkivet åbnede 15.11.1968, hvorfor man har valgt denne dato for
reception kl. 15-17. Der indrykkes annonce.

Sag: 53 - 2005
Vælgermøde d. 8. november 2005 kl. 19,30 på Molsskolen.
Alle lister har givet tilsagn, de radikale lokalt besat.
• Ordstyrer: Hans-Erik
• Planlægning, dagsorden v. sang, Jørgen

Sag: 54 - 2005
Sommerfest 2005:
• Regnskabet er gået i 0,00 kr. ved sponser’s hjælp.
Sommerfest 2006:
• Festudvalg for Borgerforeningen: Thomas Glob og Stine
• Foreløbig kunstnere: Bamses Venner, Sidi Dada, og evt. Anna
Gadegård. – lyder fint.
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Sag: 55 - 2005
Svends Kælder: regnskab / underskudsgaranti:
• Regnskab 2005: Underskud 4.418,00 med 178 betalende. Sendes til
Kommunen
• Underskudsgaranti 2006. Jørgen sender ansøgning.

Sag: 56 - 2005
Lokalplanen for Knebel:
• Forslag afleveret til Mica, E.K., Planafdelingen.
• Borgermøde, udsættes til 2006.
• Møde d. 21.11.2005, arbejdsgrupperne: på Brandstationen.

Sag: 57 - 2005
Udrykningslæge:
Fastholder planen, som den er nu m. udrykningslæge + evt. Frits, Molshallen.
Han forsøger at blive ”føl” hos Niels Bie for at kunne bibeholde sin uddannelse som
reder på niveau 2.
Sag: 58 - 2005
Evt.: 1.hjælpskurset måtte aflyses, kun 5 tilmeldte, iflg. Lotte.
Foredragsholder: Carsten Vagn Hansen (9.500 + 750)

Næste møde: den 5. december 2005 kl. 18,00 på Holmegård, Agri
Gitte bestiller julefrokost.
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formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann
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kasserer Erling Brejnegaard
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.
Jan Birk
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Hans-Erik Mikkelsen

.
Thomas Glob
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.
Alice Bryder, sekretær/referent
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Mødested: Holmegård, Agri, den 05.12.2005, kl. 18,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Thomas, Jan, Erling og Alice.

BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 59 – 2005
Referat fra sidste møde godkendt.

Sag: 60 - 2005
Siden sidst:
Hans Erik: Juletræet kom op at stå i Knebel, pris 400 kr. + 1 flaske til
vognmanden

Sag: 61 - 2005
Generalforsamling:
• Dato og sted
• Beretning

•
•
•
•
•
•

den 27.01.2006 kl.19,00 på Molsgården
Jørgen +
• Hans-Erik: sommerfesten
• Erling: lokalplan
• Jan:
lokalarkivet
• Jørgen: molbostøtten
• Gitte:
Svends Kælder
Regnskab og revision : Erling
Oplægsholder, Jørgen spørger kommunaldirektør Nick Bendtsen
Annoncering: Alice, uger 2+4, Ebeltoft Folketidende +
Lokalradio, hvem ?? gør det
Dirigentforslag: Jørgen spørger Jens Andersen
Dagsorden/sang, Alice
Valg: på valg er:
Jørgen
Gitte
Hans-Erik
Thomas / alle modtager genvalg

Sag: 62 - 2005
Molbostøtten:
• Indsamlingskonto: Erling har oprettet konto : 11.000 kr. + 5.000 kr.
• Støtteansøgninger (vedlagt i kopi)
• Lokalrådet: bevilget 5.000 kr. som materialetilskud.
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Sag: 63 - 2005
Lokalarkivet:
• Genåbnet den 15.11.2005. Jan Birk tovholder.
Fast åbningstid: onsdage kl. 19 – 21,30

Sag: 64 - 2005
Molshallen:
Molshallen som selvejende institution i Syddjurs Kommune
Forslag til nye vedtægter vedlagt.

Sag: 65 - 2005
Svends Kælder- musikarrangement.
• Koda-afgift, kr. 499,00 mindste-takst.
• Underskudsgarante medtager kr. 4.418,00 fra E.K.
• Ansøgning om tilskud i 2006 behandles først i januar 2006.

Sag: 66 - 2005
Lokalplan for Knebel: Hans Erik
• Status: overordnede rammer udstukket, arrangement den 09.01.2006.
• Arbejdsgrupperne kommer med 3 udstykningsforslag.
• Høring til foråret

Sag: 67 - 2005
Nationalpark Mols Bjerge:
• Jørgen: følgegruppen indkaldt

Sag: 68 - 2005
Hospice Djursland:
• Fælles nyhedsbrev udsendes
• Hjemmeside: hospice@hospicedjursland.dk
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Sag: 69 - 2005
Evt.:
• Orientering fra Lokalrådet (Alice)
PS: send evt. Jeres indlæg til beretningen til Jørgen før mødet.

Næste møde: den 11.01.2006 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe
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formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann
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kasserer Erling Brejnegaard
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.
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Hans-Erik Mikkelsen

.
Thomas Glob
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Alice Bryder, sekretær/referent

