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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 14.01.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Jan, Susanne, Inge og Alice
Afbud: Gitte,
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 100 – 2007
Referatet fra d. 14.12.2007 sendt pr. mail og godkendt.

Sag: 101 – 2007
Siden sidst:
• Underskudsgaranti kr. 18.000 modtaget for Svends Kælder 2008.
• LAG-Medlemsmøde d.09.01.08. LAG-strategi forelagt, Djurslands
aktiviteter til år 2013. Jørgen deltog.
• Sommerfesten 2008, vi er fortsat med på banen i år, idet konceptet
først ændres fra næste år.

Sag: 102 – 2007
Generalforsamling den 31.01.2007. kl. 19,00 i Strands Forsamlingshus.
Opfølgning på resultatet:
• Annoncering og presse: 1.annoncering uge 3.
• Dirigent: Søren Rasmussen
• Beretning: udleveret til og godkendt af bestyrelsen.
• Regnskab: regnskab gennemgået.
• ”Trækplaster”: Henning Ærø, Syddjurs Kommune
• Dagsorden: Jørgen
• Servering: forloren skildpadde fra Mols Madservice (8635 2466).
Alice kontakter Madservice, OK 30 portioner, - Huset: Joan (8635 2065)
kommer og lukker op kl. 17,30, der er varme på fra dagen før.

Sag: 103 - 2007
Kontingentopkrævning:
Der arbejdes med ny form for kontingentopkrævning, foranlediget af
postvæsenets ændring at portoudgiften.
Sag: 104 – 2007
Distriktsråd for Mols og Helgenæs:
Det er tilkendegivet fra Syddjurs Kommune, at Borgerforeningen godkendes
som Distriktsråd for Mols og Helgenæs.
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Sag: 105 – 2007
Evt.:
Følgende arrangementer:
• Mols-amatørerne, forestilling Molsskolen den 07.02.2008 kl. 19,30
• Foredrag: meteorolog Jesper Theilgaard den 06.03.2008, Molsskolen.

.

fravær
næstformand Birgit Müermann

formand Jørgen Ørgaard,

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Inge Hedegaard

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.
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- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 04.02.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Jan, Susanne, og Alice.
Afbud: Gitte og Inge
BESLUTNINGSPROTOKOL:
Sag: 01 – 2008
Siden sidst:
• Nationalparken: Arrangement m. borgmester i Fuglsøcentret.
• Molbostøtten: henvendelse fra Martin Schultz, læserbrev fra Finn
Adamsen. Der er sendt materiale til Martin som forklaring.
• Ny annonce: oplysning om molbostøtten og ny betalingsmulighed. –
ingen girokort udsendt.
• Molsamatørerne 07.02.08.: vi mødes torsdag kl. 18,30
Sag: 02 – 2008
Evaluering af generalforsamlingen:
• Forslag om cykelstier i Nationalparken og der omkring.
• I forbindelse m. udpegning til ”Nationalparkråd” opfordres til at
opprioritere borgerinddragelsen, så det ikke udelukkende bliver valg
mellem interessegrupper.
• Nyt forslag til mad til næste år.
Sag: 03 – 2008
Konstituering: Valg af
• Formand: Jørgen Ørgaard
• Næstformd: Gitte Müermann
• Kasserer:
Susanne Løcke
• Sekretær: Alice Bryder
Hans-Erik Mikkelsen, Jan Birk og Inge Hedegaard
• Øvrige:
• Repræsentant til Fuglsøcentrets bestyrelse: Poul-Erik Bærendsen og
Jørgen G. Jensen.
• Repræsentant til Karpenhøjs bestyrelse: Jørgen Ørgaard
• Molshallen: Gitte Müermann
Sag: 04 – 2008
Tovholderfordeling:
• Lokalplanarbejdet – Hans-Erik
• Lokalarkivet - Jan
• Svends Kælder arrangement – alle
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlovsdag – Jørgen/alle
Flagallèen - Hans-Erik
Sommerfestkomite -?
Molsamatørerne - Jan
Foredrag - alle
Udflugt - Gitte
Julefrokost - Gitte
Politikermøde - Jørgen
Hjemmesider - Jørgen

Sag: 05 – 2008
Fastsættelse af kontingent for 2008:
Det er besluttet at fastholde kontingentet på 100 kr. pr. person.
Annonce ang. ny betalingsform.
Sag: 06 – 2008
Modtaget ansøgning fra Søspejderne:
Bevilges kr. 3.000,00 til indkøb af sejl.

Sag: 07 - 2008
Evt: Ansøgning sendes til Tuborgfonden ang. 25.000 kr. til flagstænger.
Næste møde: den 10.03.2008 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe

.

.

afbud
næstformand Birgit Müermann

formand Jørgen Ørgaard

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

afbud
Inge Hedegaard

.

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.
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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 10.03.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Jan, Susanne, Inge og Alice.
Afbud:Gitte
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 08 – 2008
Siden sidst:
• Tuborgfonden er ansøgt om 25.000 kr. til fornyelse af flagstænger med
spyd og ophæng.
• Formanden er indtrådt i bestyrelsen for Trafikforeningen på Djursland.
• LAG-bestyrelsen er tilsendt oplæg om bevarelse af Vistoft Mølle.
• Grundlovsdag: det er aftalt, at grundlovstalen i år holdes af forstander
på Egå Ungdomshøjskole Louis Mogensen og Knebel-Rolsø kirkekor
vil stå for det musikalske indslag.
• Foreningen har været repræsenteret ved:
1. Planstrategimødet 18.februar på Landbrugsskolen.
2. Erhvervs- og turistkonferencen 27.februar på Fregatcaféen.
3. Kulturkonferencen 1.marts i Fuglsøcentret.
4. Trafikforeningens møde 3.marts om Letbanens betydning for
Djursland.

Sag: 09 – 2008
Evaluering af mødet med Jesper Theilgaard:
Herunder drøftelse af ”Liv i forsamlingshusene 2008”
Se mere på http://www.liviforsamlingshusene.dk/
Evaluering: spændende aften med Jesper, ærgerligt, at der ikke var flere end 30 til
foredraget i Fuglsø.
Forsamlingshusene: drøftet, Jørgen kontakter ang. evt. samarbejde.

Sag: 10 – 2008
Medlemsituationen:
Der er 111 medlemmer, som har betalt kontingent. Men selv efter både stor
omtale, annoncering og hjemmesideoplysninger forespørges stadigvæk,
hvorfor indbetalingskortet ikke er dukket op!
Der sendes rykkere med posten som B-post.
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Sag: 11 – 2008
Repræsentation i Molshallen:
Med Borgerforeningens nye status som distriktsråd, ændres foreningens antal
repræsentanter i halbestyrelsen.
2 medlemmer udpeges: Gitte Müermann og Jørgen G. Jensen.

Sag: 12 – 2008
Fremtiden for Syddjurs til debat:
Syddjurs Kommune har fremsendt forslag til planstrategi 2007.
Der er aftalt et offentligt møde på Mols med planchef Mika Leth Pedersen
den 26. marts 2008 kl. 19,30 i Menighedshuset i Knebel.
Mangler strateri: bl.a. bosætningsmønster og kollektiv trafik m.m. Vi møder op
så mange som muligt.

Sag: 13 – 2008
Svends Kælder:
Der er indkommet tilsagn om underskudsgaranti i størrelsesordenen 18.000 kr.
Hvilket arrangement skal fremmes?
Solister drøftet, Jørgen vil kontakte marimba band (olietønder), ellers er jazz’en det
som kan samle flest tilhører indtil nu. Jørgen mailer rundt ang. arrangementet.

Sag: 14 – 2008
Flagalléen:
Status på nuværende tidspunkt. Herunder forslag om at tilbyde de gamle stænger
til bl.a. kirkerne på Mols.
Hans-Erik er i gang med montering. De gamle flagstænger tilbydes kirkerne.

Sag: 15 – 2008
Hvervefolderen:
Borgerforeningens nye status som distriktsråd har nødvendiggjort en redigering af
hvervefolderen. Der foreligger nyt forslag. - godkendt

Sag; 16 – 2008
Lægehus på Mols:
Borgerforeningen støtter etablering i Knebel, evt. i Lyngparken.
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Sag: 17 – 2008
Evt: - intet

Næste møde: den 21.04.2008 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe

.

.

afbud
næstformand Birgit Müermann

formand Jørgen Ørgaard

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Inge Hedegaard

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.
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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 21.04.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Jan, Susanne, og Inge
Afbud: Gitte og Alice
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 18 – 2008
Siden sidst:
• Der er udsendt 322 rykkere indeholdende indbetalingskort, følgebrev,
folder om Borgerforeningen og Molsportalen. – Rykkeren er sendt som
B-post via Danske Banks frankeringsmaskine. Der er d.d. givet os et
medlemstal på 218 og der er indbetalinger hver dag. Vi følger
udviklingen.
• N. E. Grosen har henvendt sig vedr. skiltning af Nationalparken.
• Knud Sørensen har henvendt sig vedr. kommunens påtænkte salg af
Materielgården i Knebel og overflytning af mandskabet til Rønde.
Formanden sender spørgsmål til Kommunen.
• Tuborgfonden har meddelt afslag på ansøgning om medfinansiering af
flagstænger.
• Erhvervs- og selskabsstyrelsen har fornyet CVR-registreringen 1 år
frem til den 6. april 2009.
• Foreningen deltog i LAG-orientering den 27.marts i Birkehuset,
Tirstrup. Mulighederne for økonomisk støtte, listes op for
forsamlingshusene.
• Borgerforeningen har foreslået kommunen af planmæssige årsager at
købe Burgeren i Knebel, som er til salg. Sagen bliver politisk
behandlet. 1 nabo er ikke tilfreds med Borgerforeningens tiltag.
• På opfordring er Molsportalen udvidet med en kunstrute på Mols og
Helgenæs.
• Der foreligger oplysning om, at en annoncør på Molsportalen har solgt
til kunde i Hjørring.
• Alle sidste års annoncører fortsætter i 2008. Der må gerne agiteres for
flere.
• Formanden har deltaget i Djurslands Trafikforeningsmøde den 16.april.

Sag: 19 – 2008
Fremtidens lægebetjening på Mols og Helgenæs:
Foreningen har ved brev inviteret alle tre læger til møde med bestyrelsen.
Der foreligger p.t. tilsagn fra Palle og Lisbet Jørgensen, som gerne vil deltage
i drøftelserne.
Lægerne: Lisbeth og Palle Jørgensen og Niels Bie deltog i dette punkt.
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De tre læger har ikke planer om at stoppe, men påpeger nødvendigheden af
at være på forkant med udviklingen og gøre det attraktivt for yngre læger at
søge lægegerning på Mols Helgenæs.
Et lægehus vil gøre deres praksisser salgbare og de ville være interesserede i
at flytte med over i et lægehus, og evt. trappe ud af gerningen her. De mente
at kunne påvise at regionen havde midler til etablering af lægehuse, og at
regionen var interesseret i fortsat lægedækning på Mols og Helgenæs.
Formanden kontakter afdelingschef for primær sundhed, Palle Jørgensen i
Regionen for at starte en dialog op. En tidsramme for lægehus i Knebel kunne
være 3-5 år.

Sag: 20 – 2008
Evaluering af offentligt møde om Planstrategi 2007 i Menighedshuset:
Foreningens kommentar – som tilsendt kommunen efter mødet – er
offentliggjort i sin fulde længde i E. Folketidende.
Kommunen har efterfølgende inviteret formanden til at deltage i vidnehøringen i byrådssalen den 1. april kl. 16-18.
Et godt og konstruktivt møde. Formandens indlæg i Byrådssalen var blevet
kortet ned.

Sag: 21 – 2008
Sektorplanlægning:
Som et led i forarbejdet til den nye Kommuneplan 2009 foreligger nu en
Sektorplan for Familie- og Institutionsområdet i Syddjurs Kommune.
Planen omfatter forslag om reduktion af skoledistrikter fra 14 til 8. Ændring i
ledelsesstruktur i såvel skoler som institutioner.
Dertil evt. flytning af 7.-9.klasser til 4 store skoler. Borgerforeningen har
henvendt sig til skolebestyrelsen for evt. at koordinere initiativer i den
anledning.
Formanden for skolebestyrelsen gav tilsagn om at vende tilbage eftermøde i
skolebestyrelsen.
Vi afventer svar fra skolebestyrelsen, og følger nøje udviklingen, som kan få
katastrofale konsekvenser for lokalområdet.

Sag: 22 – 2008
Vistoft Mølle:
Orientering om Borgerforeningens bestræbelser på at få samarbejdet mellem
ejere , kommune, Kulturarvstyrelse og LAG-konsulent til at udmønte tilskud til
Vistoft Mølle
Formanden forsøger at få trådene til at hænge sammen mellem ejerne,
kommunen, Borgerforeningen og LAG.
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Sag: 23 – 2008
Svends Kælder:
Der foreligger kontrakttilbud fra de 3 tenorer m. pianist og el-klaver.
Prisforslag kr. 18.000 inkl. Booking og moms. Ønsker 6x4 m gulvstørrelse.
Vi arbejder videre med de 3 tenorer, og
HEM undersøger muligheden for 24m2 scene.

Sag: 24 – 2008
Molshallen:
Orientering om Hallens årsmøde den 26. marts.
Udsættes til næste møde.

Sag: 25 – 2008
Molsvinen:
Aftale om Molsvin 2008 er nu ved at være på plads og Brohuset, Knebelbro er
foreslået som motiv.
Orientering fra formanden, og vi må godt begynde at tænke på næste motiv til
vinen.

Sag; 26 – 2008
Liv i forsamlingshusene:
Tilsagn fra Katrine West, Destination Djursland om deltagelse i projekt Liv i
Forsamlingshusene. Borgerforeningen vil blive inviteret med til næste møde.
Vi indbyder en repræsentant fra hver forsamlingshus til dialogmøde på næste
bestyrelsesmøde..

Sag: 27 – 2008
Evt: -
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Næste møde: den
Gitte bestiller kaffe

27.05.2008 kl. 19,00 i Lyngparken.

.

.

fravær
næstformand Birgit Müermann

formand Jørgen Ørgaard

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.

.
Jan Birk, referent

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Inge Hedegaard

.

fravær
Alice Bryder, sekretær

.

.
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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 27.05.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Susanne, og Inge
Afbud: Alice
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 28 – 2008
Siden sidst:
• Medlemstal er d.d. 328
• Foreningen har deltaget i Tænketankens erhvervskonference i
Fuglsøcentret den 8.maj 2008. - Desværre en mager omgang.
• Afsnittet om flytning af 7.-9. klasserne til Rønde skole er fjernet fra
sektorplanen. Udover Borgerforeningens indsigelse har der været en
meget stor modstand mod forslaget. – en sejr.
• Der er skrevet kontrakt med De tre Tenorer om arrangement i Svend’s
Kælder under betingelse af gulvplads, som aftalt på sidste møde. – Der
arbejdes videre med problematikken omkring gulvet + græsslåning.
• Sagsgangen efter foreningens opfordring til Syddjurs om at erhverve
Burgeren i Knebel – Projektet om kommunal erhvervelse er blevet
positivt modtaget i hele den kommunale del.
• Molbostøtten snart færdig. – males i løbet af få uger.
• Der er modtaget brev fra arkitekt Poul Erik Clausen vedr. fælles
lægehus på Mols.
• Lægehus: Svend Erik Sørensen indkaldes til næste møde med nye
ideer til Lægehus.

Sag: 29 – 2008
Liv i Forsamlingshusene:
Der er udsendt invitation til formændene for de fem forsamlingshuse. P.T. har
Strands Forsamlingshus sagt ja tak til mødet.
Der var besøg fra Helgenæs og Strands Forsamlingshuse. Husene beskriver
de projekter de gerne vil have igennem (renovering) og i samarbejde med
Borgerforeningen videresendes de til LAG.
Der kommer evt. projekt fra den teatertrup, der er tilknyttet Helgenæs Forsamlingshus.
Der blev endvidere givet håndslag på, at vi forsøger en form for samarbejde
omkring Liv i Forsamlingshuse.
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Sag: 30 – 2008
Grundslovsdag 2008:
Det sædvanlige traktement er aftalt med Lyngparken. Menighedsrådet sørger
for højtaleranlæg. Taler bliver forstander Louis Mogensen, Egå. Der er trykt
sange og annonce bringes den 27.maj med pressemeddelelse ugen efter.
Den musikalske del er aftalt med Menighedsrådet. Vi flytter borde og sætter
flag.

Sag: 31 – 2008
Vistoft Mølle:
Formanden har haft samtale med souschef i Kulturarvstyrelsen, Birte Skov.
Vi aftalte, at vi får fremsendt de to tegninger af møllen, som Kulturarvstyrelsen
har liggende i arkivet. Med hensyn til maskinhuset, findes desværre ingen
tegninger. Vi drøftede desuden, at det vil være en god idé at finde en rådgiver,
som kan samle trådene i projektet og indsende ansøgning til styrelsen om
tilladelse og evt. økonomisk støtte. Ansøgningen skal være vedlagt fuldmagt
fra ejeren og budget. Formanden udtrykte ønske om en besigtelse på stedet
med en arkitekt fra Kulturarvstyrelsen, og der blev henvist til Signe
Hommelhoff, som er sagsbehandler i dette område. Hun har direkte tlf.nr.
3374 5262, og man kan træffe hende i telefonen fra 13 til 16 eller sende
hende en mail.
Dette er meddelt ejeren for at få en afklaring af, hvem og hvornår et sådant
møde kan etableres og hvem der indkalder. Nu har ejerne meddelt, at det vil
være fint, hvis Borgerforeningen vil træffe en aftale med Signe Hommelhoff.
Vi afventer dato for møde med Kulturarvstyrelsen.

Sag: 32 – 2008
Molshallen:
Orientering om Hallens årsmøde den 26. marts. (Udsat fra sidste møde).
Hallen er i en god gænge med nye tiltag bl.a. spinding m.m.

Sag: 33 – 2008
Materielgården i Knebel:
Sagsgangen om evt. salg. – Foreningen har søgt aktindsigt og efterfølgende
protestere mod sagsforløbet og det ufuldstændige beslutningsgrundlag.
Kommunen har sendt sagen til ny behandling i ØK
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Sag: 34 – 2008
Den fremtidige lægebetjening på Mols og Helgenæs:
Foreningens skrivelse til Regionen er tilsyneladende faldet i god jord og pressen
har udvist overvældende interesse.
Vi holder hinanden ajour med udviklingen.

Sag: 35 – 2008
Invitation fra Kulturskrædderiet
Med tilbud om at deltage i Ebeltoft kulturdage 2008. – vi har ikke p.t. noget at byde
ind med.

Sag: 36 – 2008
Syddjurs Magasinet:
Formanden oplæste indlæg til Syddjurs Magasinet.

Sag: 37 - 2008
Evt.:
Turistforeningen i Rønde vil gerne bidrage til Molbostøtten.
Borgerforeningen giver støtte til hovedgevinst til Sommerfesten 2008 (kr.3.000,-)
CAMA er overtaget af ny ejer 15.maj, der vil blive foretaget forbedringer i og på
huset. Kierfondet kan måske med fordel ansøges igen.
Næste møde: den 16.06.2008 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe
.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Inge Hedegaard

.

fravær
Alice Bryder, sekretær

.

.
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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 16.06.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Susanne og Alice
Afbud: Inge
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 38 – 2008
Siden sidst:
• 24.06. Miljøministeren i Fuglsøcentret kl. 19,00
• Molsportalen: annonce-henvendelser udefra bliver afvist. Er forbeholdt
Mols/Helgenæs.

Sag: 39 – 2008
Den fremtidige lægebetjening på Mols og Helgenæs:
Drøftelse af muligheder for etablering af lægehus.
Tømrermester Svend Erik Sørensen er inviteret til mødet.
• Sagen drøftet på mødet. Hans – Erik orienterede og muligheder og
henviste til Lokalplan fra 1992.
Bymidten må ikke ændres iflg. kommunal-lokalplan.
Regionen er positiv overfor lægehus. (evt. udstyr fra Regionen eller
lægerne.) Evt. kontakt m. Lægeudvalget i Regionen.
Der er evt. mulighed for privat investor.
Sagen drøftes igen.

Sag: 40 – 2008
Helgenæs forsamlingshus:
Forhandling med LAG om midler til Helgenæs Forsamlingshus.
• Havde ønsker for 192.000 og havde selv 100.000 kr., afventer
forhandling, næste møde d. 19.06.08.
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Sag: 41 – 2008
Vistoft Mølle:
På borgerforeningens foranledning inviteres til møde på møllen den 10. juni kl.
16,00. I mødet deltager ejerne og Signe Hommelhoff fra Kulturarvstyrelsen.
• Arkitekt Grønn deltog i mødet. Der er kun penge til projekt Mølle og
ikke udhus.
Der skal evt. være 2 ansøgninger 1 for møllen og 1 for vognporten.

Sag: 42 – 2008
Udrykningslægen på Mols og Helgenæs:
Verserende rygter om snarlig ophør af den nuværende
udrykningslægeordning, som for ganske nylig er stadfæstet med vedtagelsen
af akutplanen sidste efterår – med tilslutning af 40 ud af 41 medlemmer i
Regionsrådet.
• Forretningsudvalget indstiller,
At de nuværende præhospitale ordninger videreføres indtil videre,
At sagen oversendes til det midlertidige udvalg, der foreslås nedsat på
området, og
At de økonomiske rammer for den videre implementering indgår i
drøftelserne om budget 2009.

Sag: 43 – 2008
Telefoni på Mols og Helgenæs:
Borgerforeningen har fået flere henvendelser om de mange utilfredsstillende dårlige
teleforbindelser.
• Modtaget redegørelse af lokal tele-medarbejder, det er konstateret, at
modtagerforhold er blevet ringere siden siloen brændte og dermed har fået
ny antenne.
Erhvervslivet har store problemer med kommunikationen via mobilnet. Der
påtænkes en skrivelse til Tele-Danmark.

Sag: 44 – 2008
Svends Kælder, den 10.08.2008.
• Hans-Erik er scenemester.
Der skal etableres scene på 4-6 m. + telt til omklædning.
Alice har spurgt Carlo, Grønfeld Bylaug, men her er telt og scene udlejet, der
må afsøges anden mulighed.
Der er mulighed for at tømrerfirma S.E.Sørensen. Tved vil sponsorere
scene, Hans-Erik undersøger videre.
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Sag: 45 – 2008
Valdemarsdag, den 15.06.2008
• Arrangement i Feldballe Kirke, Hans-Erik deltog. Der blev skænket 50 flag til
Handelstandforeningen Rønde.

Sag: 46 – 2008
Bestyrelsesudflugt:
• Aftalt dato: 07.09.2008. kl. 10,00 / Gitte og Alice arrangerer.

Sag: 47 – 2008 Sommerfest 2008.
• Der er bevilget kr. 3.000,00 til bankopræmie. Beløbet overføres til SOkontoen.

Sag: 48 – 2008
Årets landsby:
• Henvendelse fra PUK-udvalget, Syddjurs Kommune, m.h.t. ny omgang ÅRETS BY 2008.
Blot kortlægning af landsbysagen til 2009. Vi gør ikke yderligere for 2008.
Evt.: 49 – 2008
Flagallé udlånes til Handelsstandsforening, ved Tved Brugs.

Næste møde: den
Gitte bestiller kaffe

04.08.2008 kl. 19,00 i Lyngparken.

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

afbud
Inge Hedegaard

.

.

.
Alice Bryder, sekretær

.
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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 04.08.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Jan, Inge og Alice
Afbud: Hans-Erik og Susanne
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 50 – 2008
Siden sidst:
1. Vedtaget endelig planstrategi med hensyntagen Bo’s indsigelser.
2. 24.06.08. møde m. Miljøministeren, Fuglsø, tilslutning af Nationalpark-rapporten
3. Syddjurs har udsendt regler for udlån af grønne områder.
4. Status: 381 medlemmer
5. Nationalparkens venner har udgivet brochure.
6. Formandens kommentar i avisen ang. pendler-færgefarten Skødshoved-Århus,

Sag: 51 – 2008
Svends Kælder den 10.08.2008:
”De tre tenorer”, de kræver scene og om klædningstelt.
Hans-Erik er scenemester. Alle som kan deltager. Finde telt til omklædning.
Annonce, plakater og billetter Jørgen,
Kaffe: Alice, Øl og vand: Jørgen

Sag: 52 – 2008
Molbostøtten:
Færdigbehandlet og skrivelse til avisen. Afventer regningen.
Vedr. belysning tilbud Schmeltz: kr. 10.290,00 + moms. + støbning og vejunderføring. Jan indhenter andet tilbud.

Sag: 53 – 2008
Den fremtidige lægebetjening:
Skrivelse til Regionen, svar den 02.07.08 fra Palle Jørgensen, Regionen, god
tilkendegivelse. Der er taget initiativ til møde m. kommune & molslægerne d.
17.08.08.
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Sag: 54 – 2008
Helgenæs Forsamlingshus:
Henvendelse fra Helgenæs og Strands mangler oplæg.
Skrivelse/ansøgning til LAG fra Helgenæs.

Sag: 55 – 2008
Udrykningslægen:
Div. skrivelser, se hjemmesiden.
Formanden har fået mange tilkendegivelser. Brev ang. indsigelserne p.t. 11.500
underskrifter til Regionen, Viborg, Bent Hansen. Afleveres den 11.08.08. Jørgen holder
tale og Knud Bak afleverer.

Sag: 56 – 2008
Telefoni på Mols og Helgenæs:
Der arbejdes videre med sagen.

Sag: 57 – 2008
Bestyrelsesudflugt: 07.09.2008. kl. 10,00
Beslutning: Randers Regnskov.
Alice og Gitte udsender endeligt program.

Sag: 58 – 2008
Sommerfesten i Knebel 2008:
Stadig ingen endelig opgørelse af resultatet.

Sag: 59 – 2008
Årets landsby – fornyet henvendelse:
Henvendelsen 2007 omformuleres og sendes til LAG og Syddjurs Kommune.

Sag: 60 – 2008
Forslag til lokalplan nr. 314 – Sommerhusområde på Helgenæs:
Forslaget kan ses på adressen
http://www.syddjurs.dk/Dagsorden/DocumentCache/00/02/26/83/41.pdf
Jørgen kontakter Bjarne Højgaard.
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Sag: 61 – 2008
Risikodimensioneret beredskab:
Syddjurs og Norddjurs har vedtaget en fælles beredskabsplan.
Efter 3 år skal beredskabets struktur analyseres, og analysen skal omfatte stationernes
placering, materiellets sammensætning og organisering af indsatsledervagten.:
Drøftet og ingen bemærkninger.

Sag: 62 – 2008
Politik for borgerinddragelse:
Syddjurs kommune har fremlagt forslag til sin politik for borgerindflydelse og et
inspirationskatalog for samme. Se
http://www.syddjurs.dk/Dagsorden/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=3496
Ingen bemærkninger.

Sag: 63 – 2008
Evt.:
Cama er udlejet og Lokalarkivet kan blive.

Næste møde: torsdag, den 2.10.2008 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

.

.

afbud
kasserer Susanne Løcke

afbud
Hans-Erik Mikkelsen

næstformand Birgit Müermann

.

.

.
Jan Birk

.

.

.
Inge Hedegaard

.

.
Alice Bryder, sekretær

.
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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 02.10.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Susanne, Inge og Alice
Afbud:
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 64 – 2008
Siden sidst:
• Bestyrelsesudflugten til Randers Regnskov – en fin oplevelse.
• 14.574 underskrifter blev afleveret til regionsformandens kontor i Viborg den
11. august kl. 12,30 og vi har haft rigtig god pressedækning på sagen.
• Medlemskurven passerer nu 405 medlemmer – en stigning på 14% i forhold
til sidste år.
• Fælleslageret er solgt til entreprenørfirmaet Gerstrøm, Vestergade 77, 8550
Ryomgård.
• Møde med LAG-koordinator om Vistoft Mølle den 17.09.2008 kl. 14,00.
• Formanden var inviteret til et informationsmøde (Århus Stiftstidendes) om
det nye lokale nyheds-og netværkssted på Internet: DinBy.dk .
Fyraftensmødet fandt sted onsdag den 17. september kl. 16,30 i Glascaféen i Ebeltoft. Mødet var omtalt i Stiftstidende den 21. september.
• 21.09.08 Møde med ejerne af Vistoft mølle om tilskudsansøgning.
• 23.09.08 Jan deltager i sommerfestkomitemøde.
• 23.09.08 Formanden deltager i dialogmøde for Foreninger på Mols og
Helgenæs indkaldt af PUK, Syddjurs Kommune.
• Møde i følgegruppen for Nationalparken Mols: aftalt 3 informationsmøder,
hvor interesserede lodsejerne tilbydes dialogmøde.

Sag: 65 – 2008
Fællesmøde med repræsentanter for Halbestyrelsen:
Morten Gregaard har henvendt sig til Borgerforeningen med anmodning om en
drøftelse af fælles anliggender.
Morten og Peter Jensen deltog i mødet.
Morten orienterede om planer ang. udbygning af hallen.
Formanden orienterede om vore planer ang. lægehus.

Sag: 66 – 2008
Svends Kælder:
Regnskabet er opgjort og underskuddet løber op i 16.068,75. Der er sendt
anmodning til Syddjurs Kommune om udbetaling af underskudsandelen. Beløbet er
indgået 26.09.2008.
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Sag: 67 – 2008
Trafiksikkerhed:
Syddjurs Kommune har fremsendt opfordring til at deltage i tryghedsundersøgelse.
Borgerforeningen har tidligere til Ebeltoft Kommune indsendt forslag til forbedring
af trafiksikkerheden. Forslagene er medtaget i kommunens trafiksikkerhedsplan,
som af ukendte årsager ikke beror hos Syddjurs Kommune, hvorfor forslagene
genfremsendes.

Sag: 68 – 2008
Vistoft Mølle:
Der foreligger nu projekt om restaurering og etablering af publikumsfaciliteter på Møllen.
Projektet, der er udarbejdet af arkitekt Hans Grøn, er fremsendt til Kulturarvstyrelsen og
Borgerforeningen har udarbejdet en samarbejdsaftale med ejerne af Møllen og
fremsendt ansøgning til LAG-Djursland om støtte til gennemførelsen.

Sag: 69 – 2008
Molbostøtten:
Der er stadigvæk ikke indgået regninger for det udførte arbejde. Der foreligger tilbud fra
H.H.Schmeltz om belysning på 10.290,00+moms. Der mangler tilbud på støbning af
vejunderføring.

Sag: 70 – 2008
Den fremtidige lægebetjening:
Niels Bie har lovet af fremskaffe er referat af mødet mellem Region, Kommune og
Lægerne den 17. august.

Sag: 71 – 2008
Sommerfesten i Knebel:
Jan har deltaget i komitemøde for sommerfesten. Resultat 2008: mindre overskud, som
går til brandfolkene.
Nyt koncept: Tivoliet er afbestilt til næste år. Der satses på halbal. Jan følger udviklingen
Sag: 72 – 2008
Mobiltelefoni på Mols og Helgenæs:
Korrespondancen med TDC er noget træg, hvorfor vi har løftet den op på
koncerndirektørens bord. Endvidere er der sendt kopi til Region Midt, IT-og
Telestyrelsen samt Syddjurs Kommune med anmodning om at gøre alt, hvad der står i
Kommunens magt for at fremskynde tilladelserne, så TDC ikke kan hænge hatten på
manglende tilkendegivelser. Alle parter har en udtalt interesse i, at den service, som er
baseret på mobiltelefoni, virker til fremme af tryghed og sikkerhed. Pressen holdes
løbende orienteret.
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Sag: 73 – 2008
Udrykningslægen:
Akutplanen blev dobbelt så dyr som Regionsrådet havde forudset. Forvaltningens
forslag til besparelse inkluderede nedlæggelse af udrykningslægen på Mols og
Helgenæs. Regionsrådet stillede sig uforstående overfor, at akutplanen blev så dyr og
besluttede derfor at henvise spørgsmålet til særligt udvalg med Gert Schou, Grenå som
formand. Udvalget er endnu ikke færdig med sit arbejde – endsige nedsat. Derfor har
politikerne i budgetforliget villet vise, at akutplanen er højt prioriteret og medtaget
fordyrelsen af akutplanen i 2009. På den måde undgik vi nedlæggelsen i budgetfasen.
Vi er imidlertid nødt til at holde øje med processen i udvalget, selvom optimismen er
voksende for udrykningslægens vedkommende, - nok mindre optimistisk, hvad angår
placeringen af akutbilen i Kolind.

Sag: 74 – 2008
Fællesportal for Syddjurs:
Damuco inviterer til fællesmøde over temaet: Hvordan kan alle disse portaler - samlet
under en paraplyportal - give Syddjurs kommune et løft til interesse og glæde for
borgere og virksomheder, turister og de – borgere og virksomheder – som overvejer at
flytte til Syddjurs Kommune.
Sag: 75 – 2008
Politikermøde:
Formanden finder dato i november.
Der inviteres udvalgsformænd fra Regíon og Kommune.
Gert Schou, Grenå og Alice Espeholt.
Borgmester Vilfred, Volander, Carsten Bech, Kirstine Bille og Nina Thomsen.

Sag: 76 – 2008
Julefrokost:
Gitte bekræfter dato den 05.12.2008, kl. 18,00 i Skovmøllen, Femmøller.

Sag: 77 – 2008
Generalforsamling 2009:
Torsdag den 30.01.2009, kl. 19,30, Gitte bestiller Tved Forsamlingshus.

Sag: 78 – 2008
Flagstangsholdere:
Hans-Erik har fundet frem til genial holder, bestilt 35 stk. galvaniseret,
pris ca. 7.000,oo kr.
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Sag: 79 – 2008
Molshallen:
Gitte orienterede fra mødet den 18.08.2008. Forslag: nye aktiviteter.

Sag: 80 – 2008
Evt.: --

Næste møde: 17.11.2008 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Inge Hedegaard

.

.
Alice Bryder, sekretær

.
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Mødested: Lyngparken, Knebel, den 17.11.2008, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Susanne, Inge og Alice
Afbud:
BESLUTNINGSPROTOKOL:
Sag: 81 – 2008
Siden sidst:
• Medlemskurven passerer nu 415 medlemmer.
• Der er modtaget nyhedsbrev fra Hospice Djursland.
• DGIs Hovedbestyrelse har besluttet at oprette et Udviklingsforum for DGI Karpenhøj.
Dets opgave er at inspirere, rådgive og understøtte DGI Karpenhøjs udvikling. DGIs
hovedbestyrelse har også drøftet, hvem der skal sidde i dette Udviklingsforum, og
formanden for Borgerforeningen er forespurgt, om han vil være interesseret – og kan –
indtræde i dette forum. Formanden har takket ja.
• Jan Birk deltog torsdag den 23. okt. Kl. 16-18 i et møde om Sletterhage Fyr på Sletterhage
Fyr.
• Formanden deltog i fyraftensmøde 29. okt. kl. 16-18 om Nationalparken på
Europahøjskolen.
• Ansøgningen om tilskud til projektet Vistoft Mølle er behandlet af LAG bestyrelsen og
bestyrelsen har givet afslag med begrundelsen, at udgifterne til Møllens restaurering
ligger uden for LAG´ens område, og bestyrelsen må derfor henvise til Kulturarvstyrelsen.
• Ansøgning om tilskud til Helgenæs Forsamlingshus er godkendt i LAG-bestyrelsen.
• Samme bestyrelse har blandt de 10 kandidater til årets landsbypris efter afstemning
indstillet landsbyen Nørager til den videre konkurrence om prisen på 150.000 kr.
•

•
•

Onsdag den 12. november kl. 19 indkalder Syddjurs kommune til dialogmøde for
distriktsrådene. Formålet med aftenen er at udveksle ideer og motivere til arbejdet. Birgit
Müermann, Hans Erik Mikkelsen, Jan Birk og Jørgen Ørgård er tilmeldt.
I samme anledning ønsker fritidskonsulenten, at distriktsrådene fremlægger en redegørelse
for arbejde og aktiviteter. Redegørelsen har været mailet rundt og er nu fremsendt til
PUK-udvalget.
Samme dato afholder Region, og begge Djurskommunerne et stort høringsmøde på AMU
centret om kollektiv trafik. Jan Birk deltager i stedet for i dette møde.
Gitte Müermann har aftalt med "Skovmøllen" om julefrokost den 05.12.08, inkl.
mødelokale fra kl. 18.00 - 19.00. Endvidere er aftalen om generalforsamling i Tved
forsamlingshus den 29. jan. 2009 bragt i hus.

Sag: 82 – 2008
Politikermøde
Forsøg på at tilrettelæge et møde med udvalgsformændene i november måned løb ind i
vanskeligheder, og det er nu lykkedes at arrangere det traditionelle politikermøde den 4.
december 2008 kl. 19.30 i Menighedshuset i Knebel. Deltagerne i panelet bliver Gunnar
Sørensen, Ole Bollesen, Jørgen Brøgger, Carsten Bech, Kirstine Bille, Per Dalgård og fra
regionen Alice Espeholt. - Der er afbud fra Steen Fris, som er bortrejst i perioden. Hver politiker
får 5 min som optakt på mødet. Det nærmere program vil blive fremsendt på et senere tidspunkt.
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Sag: 83 – 2008
Molbostøtten
Foruden det foreliggende tilbud fra H.H. Schmeltz om belysning på 10.290,00 + moms har
entreprenør Jens Chr. Bendtsen fremsendt tilbud på gravearbejde og underboring med retablering
lydende på 9.400 kr. + moms.
Murerarbejdet er faktureret 9.437,50 og betalt den 30.10.2008.
Hans-Erik bliver tovholder for projektet. Der er bevilget penge til belysning.
Sag: 84 – 2008
Den fremtidige lægebetjening
Kontorchef i Region Midt, Lone Düring inviterede til møde om den fremtidige lægebetjening den
27. oktober kl. 18 i Menighedshuset. I mødet deltog foruden kontorchefen områdets fire læger,
Tandlæge Jørgen Andersen, Tømrermester Svend Erik Sørensen med sin revisor, samt Hans Erik
Mikkelsen og formanden. Socialdirektør, Jørgen Andersen, Syddjurs var også inviteret, men
nåede ikke frem til mødet. Mødedeltagerne arbejder videre med sagen og SES A/S tegner et
skitseprojekt til videre drøftelse. Kontorchefen undersøger om andre relevante ressourcepersoner
er interesserede og tager kontakt til Syddjurs. SES meddeler, når et tegningsforslag er udarbejdet.

Sag: 85 – 2008
Nye perspektiver for byudvikling i Knebel
Præstemarken 2 – matr. nr. 1c & 1bi - har skiftet ejer. I den anledning vil den nye ejer gerne
udstykke området og indlemme det i lokalplanen for det tilstødende boligområde.
Sag: 86 – 2008
Fællesportal for Syddjurs
Jan Birk og formanden deltog i møde den 28.10.2008 i Ebeltoft vedr. Syddjurs-Portalen, dens
identitet og markedsføring. Portalen tænkes at blive paraplyportal for alle lokale portaler i
Syddjurs kommune. Der arbejdes med en forening til styring af portalen. Initiativet bakkes op
som en god idé og støttes også økonomisk.
Sag: 87 – 2008
Sommerfesten
Fra KODA har Borgerforeningen fået særskilt henvendelse om manglende rapportering og
betaling af afgifter i forbindelse med sommerfesten 2008. Sommerfestens kasserer oplyser
telefonisk, at pengene er betalt.
Sag: 88 – 2008
Mobiltelefoni på Mols og Helgenæs
Fra TDC mobil Nordens tekniske direktør foreligger længere teknisk redegørelse for strategien
for udbygningen af mobiltelefonien. Det fastholdes at GSM900 er det bedste tilbud i kuperet
terræn, hvorfor TDC har udskiftet alt GSM udstyr i området med helt nyt udstyr fra en ny
leverandør. Mastetilladelserne er derfor primære i forbedringen.
Fra Strands foreligger henvendelse fra beboere om mulige retningslinjer for opstilling af
sendemaster, idet beboerne i byen er uenige om en kommende placering.

Side 25

Sag: 89 – 2008
Udrykningslægen
Akutudvalget er nedsat med Gert Schou, Grenå som formand. Endvidere Jørgen Nørby (V),
Conny Jensen (A) Poul Dahl (V) Poul Müller (C) Bente Nielsen (F) Jette Skive (O) Ulla Fasting
(B) Gunhild Husum (u.f. parti). Borgerforeningen sender medlemmerne evalueringsrapporten
med de konklusioner, som netop peger på vores synspunkter. Bevar udrykningslægen og placer
akutbilen midt på Djursland. Gert Schou er inviteret til politikermøde på Mols, men har sendt
afbud til begge de foreslåede datoer.
Endvidere er der 8.11.2008 indgået aftale om penge til flere lægeklinikker og lægehuse i
provinsen og indførelse af helikoptere i det danske redningsberedskab og Sundhedsminister Jakob
Axel Nielsen tror på, at ny sundhedsaftale sikrer at danskerne højst får en halv times transport til
akut behandling.

Sag: 90 – 2008
Kultur og Fritidspris
Fra kultur og fritidschef i Syddjurs kommune, Kenneth E. Petersen foreligger opfordring til at
indstille kandidater til årets prismodtagelse, som finder sted den 2.12.2008 kl. 19 i Hornslet.
Forslag: Poul Erik Bærentzen, sendes til Kommunen.

Sag: 91 – 2008
Sletterhage Fyr
Efter et par henvendelser har Borgerforeningen Mols fremsendt forespørgsel til Farvandsvæsenet
om det på nogen måde er muligt at få tilladelse til at opsætte webcameras på toppen af Sletterhage
Fyr med det formål at kunne følge skibsfarten i Århusbugten via internettet og tillade, at
handicappede også kan få glæde af udsigten ud over havet fra toppen, selvom man ikke er i stand
til at komme op i tårnet.
Sag: 92 – 2008
Juletræ 2008:
Der skaffes juletræ fra Lyngsbækgård, og der bevilges l50 kr. for opsætning af juletræet på
Torvet i Knebel, Hans-Erik er projektleder.

Sag: 93 – 2008
Sneregler/prioritering:
Det ses af kortudtræk fra Kommunens hjemmeside, at der er lavet en prioritering for snerydning.
Vejene mellem de største byer fra Molslinien/Havnen har 1.prioritet. (Århus / Randers)

Sag. 94 - 2008
Evt.: --

Side 26

Næste møde: 05.12.2008 kl. 18,00 på Skovmøllen, Femmøller.
Gitte bestiller mad

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Inge Hedegaard

.

.
Alice Bryder, sekretær

.
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Mødested: Skovmøllen, Femmøller, den 05.12.2008, kl. 18,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Susanne, Inge og Alice
Afbud:
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 95 – 2008
Siden sidst:
Formanden har fremsendt replik til LAG-bestyrelsen ang. afslaget på projektstøtte til Vistoft
Mølle. Der er endvidere fremsendt ansøgning om støtte til Vestas, Siemens, Bonus, Danske Bank
(afslag), Kiers Fond (afslag), Nykredit, Toyotafonden og Augustinusfonden.
Der er flere afslag, dog viser Nykredit stor interesse og Augustinusfonden melder tilbage i
marts/april 2009.
Sag: 96 – 2008
Politikermøde:

Opsamling og evaluering
Der var ca. 60 tilhørere. Der var en bred debat og mødet foregik i fred og fordragelighed.
Der var dog ingen særlige emner, som vi skulle tage fat på, idet vi jo er på forkant.

Sag: 97 – 2008
Molbostøtten:
Hans-Erik har kontaktet Teknisk Forvaltning for at opnå tilladelse til opkobling på gadelyset.
Belysningsvæsenet er kontaktet, der afventes svar.
Sag: 98 – 2008
Den fremtidige lægebetjening:
Fra Planafdelingen er der modtaget orientering om, at den foreliggende vejtekniske vurdering,
som var en betingelse for erhvervelse af grunden, angiver udkørsel fra Burgeren som ringere end
udkørsel fra Ålshøjvej.
Borgerforeningen har tilskrevet Planafdelingen - inden afdelingens påtænkte orientering af
udvalgene om en vejteknisk vurdering - at vurderingen ikke tager stilling til spørgsmålet, om der
kan skabes en hensigtsmæssig trafikal løsning, men blot konstaterer, at udkørsel ved Ålshøjvej er
bedre end ved Burgeren.
Udfaldet af sagens videre forløb har stor indflydelse på det igangværende samarbejde mellem
investor, region, de praktiserende mv. om etablering af et kommende lægehus på Mols og
Helgenæs.
Der skal laves ny opmåling til det videre forløb. Møde med lægerne onsdag.
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Sag: 99 – 2008
Fællesportal for Syddjurs:
En statusrapport efter generalforsamlingen i Thorsager hallen.
Syddjursportalen/Kultur Syddjurs. Jørgen kom med i bestyrelse, som består af 5 medlemmer.
Sag: 100 – 2008
Sommerfesten i Knebel:
Peter Mikkelsen er fortsat med i sommerfestudvalget.
Der køres videre med nye planer til bl.a. Hallen, Jan er ikke med længere.

Sag: 101 – 2008
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er henlagt til Tved Forsamlingshus, den 29. januar 2009 kl. 19.00
Valg af dirigent: Forslag Søren Rasmussen
Beretning: Jan: arkivet og sommerfesten, Hans-Erik: Flagallèen, rest formanden, deadline: først i
jan. 09.
Regnskab: Susanne
Bestyrelsesvalg. På valg er: Alice Bryder, Inge Hedegaard, Jan Birk og Susanne Løcke
Suppleanter: Erling Brejnegaard, Karl Åge Sørensen
Revisorer. Egon Pedersen, Willy Jensen, Suppl. Søren Erik Dam
Trækplaster: Alice Vestenholt og Gert Schou
Mad: Franskbrød m. rullepølse/ost + kaffe. Gitte bestiller.

Sag: 102 – 2008
Evt.
Næste møde: 13.01.2009 kl. 19,00 i Lyngparken.
Gitte bestiller kaffe
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formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Inge Hedegaard

.

.
Alice Bryder, sekretær

