.
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Mødested: Lyngparken, den 13.01.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Jan, Susanne, Inge og Alice
Afbud: Gitte
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 103 – 2008
Siden sidst:
Der er indkommet fornyet afslag fra LAG-bestyrelsen ang. projektstøtte til Vistoft Mølle.
Der er endvidere fremsendt ansøgning om støtte til Vestas, Siemens (afslag), Bonus (afslag),
Danske Bank (afslag), Kiers Fond (afslag), Nykredit (afslag), Toyotafonden og
Augustinusfonden (afslag) ofte med henvisning til den almindelige økonomiske afmatning.
Veluxfondene er også ansøgt.
Forslag om at melde sig ind i moelleforum.dk for at være generel orienteret herfra.

Sag: 104 – 2008
Molbostøtten
Opgørelse fra Leif Johannessen om restaureringen af støtten. Der er endnu ikke modtaget regning
for malerarbejdet, men antydet, at maleren heller ikke agter at fremsende en sådan. Formanden
har
fremsendt opgørelsen til Rønde Turistforening, som tidligere har tilkendegivet at ville medvirke
som sponsor.
Der er kommet faktura fra arkitekt L.Johannessen, kr. 5.000,00. Alice kontakter malermester B.Sørensen for udført
malerarbejde. – PS: der kommer ingen regning, = sponsorat.

Sag: 105 – 2008
Den fremtidige lægebetjening
Et færdigt forslag om etablering af Sundhedshus i Knebel har været forelagt involverede
interessenter og er nu fremsendt til Region Midtjyllands afdeling for Primær Sundhed.
Forligspartierne har i finansloven afsat ekstra 250 mio. kr. til bl.a. etablering af lægehuse i
marginaliserede områder. Endnu ved vi ikke, hvordan puljen skal udmøntes. Men muligheden
optimerer det forslag, som er på banen her via samarbejdet mellem privat investor, region,
kommune, privatpraktiserende og lokalbefolkningen, og som i høj grad forøger interessen for at
søge lægepraksis her i området.
Det vil være utilgiveligt dumt, hvis en vejteknisk vurdering vil være en hindring for en bragende
god idé, som løser flere problemer på samme tid, og som endog netop i år ser ud til at kunne
hjælpefinancieres via årets finanslovsforlig. Derfor indeholder forslaget også en vejteknisk
løsning, som er indtegnet på skitsen.
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Sag: 106 – 2008
Generalforsamling
Generalforsamlingen er henlagt til Tved Forsamlingshus, den 29. januar 2009 kl. 19.00
•
•
•
•
•
•
•

Annoncering og presse:
Dirigent: Søren Rasmussen har accepteret udfordringen.
Beretning:
Regnskab:
”Trækplaster”: Gert Schou har sagt ja, tak til invitationen
Dagsorden:
Servering:
Sag: 107 - 2008
Kontingentopkrævning:
Evaluering af sidste års kontingentopkrævning
Porto på girokort til ældre, resten får tilsendt pr. mail.
Sag: 108 – 2008
Molsamatørerne
Afventer ang. arrangement
Sag: 109 – 2008
Tilskud:
Ansøgning fra Marlene og Sverre, Egens Havhuse ang. musikarrangement i egne lokaler den
07.02.2009 med Bo Stief-duo.
Beslutning: der bevilges max 3.000 kr. til annoncering.
Sag: 110 – 2008
Foredrag:
Der er pt. Ingen planer om noget arrangement i 2009.
Sag: 111 - 2008
Evt. ++

.

.

afbud
næstformand Birgit Müermann

formand Jørgen Ørgaard

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Inge Hedegaard

.

.
Alice Bryder, sekretær

.
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Mødested: Lyngparken, den 24.02.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Jan, Flemming og Alice
Afbud: Hans-Erik og Susanne
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 01 - 2009
Siden sidst:
Der er indløbet afslag på ansøgning om økonomisk støtte til renovering af Vistoft Mølle fra Toyotafonden,
Veluxfonden, Nykredit og Augustinusfonden.
Fra Syddjurs kommune foreligger beslutning om at ophæve et legat og lade legatets midler tilfalde
Borgerforeningens arbejde med bl.a. sommerfesten. Legatets opgjorte rest sum udgør 33.295,10 kr. som er indsat på
foreningens NEMkonto.
Der foreligger en henvendelse fra en gruppe borgere i Strands, som ønsker Borgerforeningens opbakning til LAGansøgning om et kombinationsprojekt vedr. Attraktivt familieliv på Mols og Helgenæs - børneklub og
forældrenetværk med afsæt i områdets ressourcer omkring Strands Forsamlingshus. Formanden har læst
ansøgningen og meddelt fuld støtte og opbakning inden udløb af ansøgningsfrist, som allerede var dagen efter
henvendelsen.
Invitation til den 11.05.09 til panel om Nationalparken, Femmøller Efterskole.

Sag: 02 – 2009
Konstituering:
Valg af:
• Formand: Jørgen Ørgaard
• Næstformand: Gitte Müermann
• Kasserer: Susanne Løcke
• Sekretær: Alice Bryder
• Repræsentant til Karpenhøjs udviklingsforum: formanden
• Molshallen: Næstformand
Tovholderfordeling:
• Lokalplanarbejdet – Hans-Erik
• Lokalarkivet - Jan
• Svends Kælder arrangement – Gitte & Alice
• Grundlovsdag - Jørgen
• Flagallèen – Hans-Erik
• Sommerfestkomite – ”Jan”
• Molsamatørerne - Jan
• Foredrag - alle
• Udflugt – Gitte & Alice
• Julefrokost – Gitte & Alice
• Politikermøde - Jørgen
• Hjemmesider -Jørgen

Sag: 03 – 2009
Fastsættelse af kontingent for 2009:
Forslag om uændret kontingentet på 100 kr. pr. person.

Vistoft Sparekasse har givet tilsagn om sponsorering af nye hvervekort
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Sag: 04 – 2009
Evaluering af generalforsamlingen:
Sag: 05 – 2009
Molbostøtten
Orientering om status v. Hans Erik

Sag: 06 – 2009
Grundlovsdag
I forlængelse af tidligere drøftelser kunne forslag til grundlovstaler 2009 være journalist på Tænk, Erik Valeur
(herboende), sognepræst Hanne Marie Houkjær (kan dog ikke i 2009), sognepræst Jan Schmidt, fhv. folketingsmand
Aage Frandsen (vil kun tale om grundloven og dens mulige ændring)

Sag: 07 – 2009
Modtaget ansøgning fra Molsarkivet:
Der er tidligere drøftet indkøb af pc til arkivet som også omtalt i årsberetningen. Museet har bevilget 5000 kr.
Arkivet kan selv udrede 2500, og forslaget lyder derfor på, at Borgerforeningen støtter indkøbet med de sidste 2500
kr.

Sag: 08 – 2009
Molsamatørerne
Samarbejdet med Molsamatørerne i 2009 omfatter forestilling på Molsskolen den 25. februar kl. 19.
Annoncering og presseomtale finder sted i uge 7. Prisen er fastsat til 3500 kr. til amatørerne. Dertil evt. udgifter i
forbindelse med kommunal opkrævning for brug af festsalen. Arrangementet kobles med medlemshvervning, således
at medlemmer betaler ½ entré.

Sag: 09 – 2009
Den fremtidige lægebetjening
På baggrund af Borgerforeningens brev af 26. nov. 2008 med kommentarer til Planafdelingens orientering om en
vejteknisk udtalelse ved Burgeren i Knebel, har Planafdelingen inviteret Hans Erik Mikkelsen og formanden til
møde den 9. februar på Rådhuset i Ebeltoft angående afklaring af spørgsmålene omkring placering af Sundhedshus
og rundkørsel på arealet omkring Burgeren. I mødet deltager endvidere direktøren for sundhed og ældreafdelingen i
Syddjurs kommune.
Konklusionen blev, at der fremsendes nyt forslag med ”forskudt” udkørsel fra Burgeren i stedet for rundkørsel. Efter
fornyet vurdering af forslaget inviterer Borgerforeningen til fornyet møde med region, kommune, investor og
involverede parter.

Sag: 10 – 2009
Svends Kælder
En modtaget mail med nedenstående ordlyd:
Kære Jørgen Ørgaard vedr. ansøgning Musik i Mols Bjerge.
For en ordens skyld vil jeg nævne at vi behandler ansøgningen i denne uge, da fristen var 1. februar for ansøgninger
i dette kvartal. Du/ I vil få et formelt svar, men jeg kan på nuværende tidspunkt sige at ansøgningen bliver
imødekommet positivt. Med venlig hilsen Bente Lundsgaard Jensen Kulturkonsulent Syddjurs Kommune.
giver os anledning til allerede nu at finde frem til mulige arrangementer.
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Sag: 11 - 2009
Webkamera på Sletterhage fyr
Som det fremgår af mail til Politiet i Østjylland har Borgerforeningen Mols på given foranledning anmodet om
tilladelse til at opsætte webkamera på Sletterhage Fyr.
Imidlertid blev formanden ringet op af en sagsbehandler hos politiet, som oplyste, at det ikke sådan lige var noget,
han kunne godkende med henvisning til Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning.
På spørgsmål om, hvordan det så kunne lade sig gøre for Dagbladet Politiken at foretage lignende på offentlige
pladser som Københavns Rådhusplads samt et par andre eksempler af lignende karakter, blev det oplyst, at så måtte
man hellere spørge juristerne i Justitsministeriet.
Det er årsagen til, at nedenstående blev fremsendt til Justitsministeriet:
Anmodning om tilladelse til at opsætte webkamera på Sletterhage Fyr
På given foranledning vil undertegnede formand for Borgerforeningen Mols gerne forespørge, om Foreningen på
nogen måde kan opnå tilladelse til at opsætte webkamera på toppen af Sletterhage Fyr, således at det kan blive
muligt også for handicappede at se udsigten ud over havet fra toppen, selvom man ikke personligt er i stand til at
komme op i tårnet. Det kunne endvidere være interessant at høre, om man via webkamera måtte lade billederne
være synlige også fra f.eks. foreningens hjemmeside?
Vi har tidligere forespurgt i Farvandsdirektoratet, som intet har at indvende mod opsætningen, medens politiet
henviste spørgsmålet til Justitsministeriet.
Det kan oplyses, at kameraet skal fokusere udover vandet, og at det ikke er interessant at fokusere på nærbilleder af
personer, som måtte befinde sig på stranden.
I håb om at opnå tilladelse…
Fra Justitsministeriet foreligger svar af 2. februar 2009 og spørgsmålet er, hvad gør vi nu, idet ministeriet
afslutningsvis anfører, at hverken TV-overvågningsloven eller persondataloven indeholder hjemmel til, at
Justitsministeriet eller andre myndigheder meddeler konkret tilladelse til TV-overvågning? Efterfølgende har
Østjyllands Politi 11. februar 2009 meddelt, at der ikke kan opnås tilladelse til det ansøgte!?
Sagen følges

Sag: 12 – 2009
Evt. Syddjursportalen er under udarbejdelse.

Næste møde: den 23.03.2009 i Lyngparken kl, 19,00
Gitte bestiller kaffe.

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

afbud
kasserer Susanne Løcke

.

afbud
Hans-Erik Mikkelsen

næstformand Birgit Müermann

.

.

.
Jan Birk

.

.

.
Flemming Nygaard

.

.
Alice Bryder, sekretær

.
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Mødested: Lyngparken, den 23.03.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Jan, Susanne, Flemming og Alice
Afbud: Hans-Erik
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 14 - 2009
Siden sidst:
TV2østjylland havde søndag den 15. marts et fint indslag om den dårlige mobiltelefonforbindelse på Mols og
Helgenæs.
Flemming Nygaard fulgte udsendelsen op med læserbrev og indlæg i Molsportalens Forum.
Formanden var 4. marts inviteret til årsmøde i Feldballe Distriktsråd for at svare på spørgsmålet: ”Hvordan man
bliver hørt af politikerne”?
Der var rigtig god tilslutning til foreningens arrangement med Molsamatørerne om revyen på Molsskolen den
25.02.2009.
Der har været forespørgsel efter Sange fra Mols og Helgenæs. Vi råder over et par eksemplarer, men vil forsøge at
lægge udgivelsen ud hjemmesiden som en pdf.-fil.
Der er bevilget 20.000 kr.fra kommunen til Distriktsrådets område.
Der er udsendt pjeser til alle foreninger m.m. ang. møde d. 24.02.2009. Debatmøde om alkoholpolitik bl.a.

Sag: 15 – 2009
Medlemssituationen:
På nuværende tidspunkt har omkring 160 medlemmer betalt kontingent. Der er udsendt rykkere til de
resterende vedlagt indbetalingskort og hvervebrev.

Sag: 16 – 2009
Grundlovsdag
Fhv. folketingsmand Aage Frandsen har givet tilsagn om at ville holde årets grundlovstale.
Der er endnu ikke truffet aftale om musik/sang eller forplejning.
Birgit Dam laver kaffe og kage. Jørgen kontakter Marianne Bie ang. musisk indslag.

Sag: 17 – 2009
Den fremtidige lægebetjening
Konklusionen på det berammede møde blev, at der fremsendes nyt forslag med ”forskudt” udkørsel fra Burgeren i
stedet for rundkørsel. Efter fornyet vurdering af forslaget inviterer Borgerforeningen til fornyet møde med region,
kommune, investor og involverede parter.

Sag: 18 - 2009
Svends Kælder, den 09.08.2009
Drøftelse af forslag til engagement. Der er bevilget underskudsgaranti efter krone til krone princippet op til 18.000
Accept fra Arosia, 7 personer (Jeppe) til 13.000 kr. Gitte har kontrakt.
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Sag: 19 - 2009
Webkamera på Sletterhage fyr
I forlængelse af sidste møde er der fremsendt ankeskrivelse til rigspolitichefen. I mellemtiden kan man på
hjemmesiden se, hvordan man kan anvende et webkamera i Klitmøller syd for Hirtshals.

Sag: 20 – 2009
Nationalparken
Skov- og Naturstyrelsen sender forslag til Nationalpark Mols Bjerge i høring frem til tirsdag den 30. juni 2009.
Høringssvar skal sendes til Skov- og Naturstyrelsen sns@sns.dk eller Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,
2100 København Ø.
•
•
•
•
•

Forslaget til Nationalpark Mols Bjerge indeholder:
Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge som indeholder mål, regler, retningslinjer og
nationalparkens afgrænsning.
Informations- og debathæfte som er en samlet præsentation af forslaget, herunder forslag til sammensætning af
nationalparkbestyrelsen og en beskrivelse af nationalparkens økonomiske rammer.
En miljøvurdering
Samt en særlig folder med information til lodsejere.
Alt høringsmaterialet kan findes på:
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside for nationalparker – www.danmarksnationalparker.dk
Her er det endvidere muligt at følge og deltage i debatten, ligesom det er muligt at se nærmere på
afgrænsningen af Nationalpark Mols Bjerge.
Henvendelse ang. Borgerforeningens deltagelse og repræsentation for vort område.

Sag: 21 – 2009
Evt.:
Molsvinen: 2008 er udsolgt – 2009 kommer på markedet den 01.04.2009.

Næste møde: den 20.04.2009 i Lyngparken kl, 19,00
Gitte bestiller kaffe.

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

afbud
Hans-Erik Mikkelsen

.
Jan Birk

.

.

.
Flemming Nygaard

.

.
Alice Bryder, sekretær

.
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Mødested: Lyngparken, den 20.04.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Jan, Susanne, Flemming og Alice
Afbud: Gitte
BESLUTNINGSPROTOKOL:
Sag: 22 - 2009
Siden sidst:
Sange fra Mols og Helgenæs kan downloades som en pdf.-fil fra Hjemmesiden.
Syddjurs Kommune er i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet
i gang med at undersøge idrætsfaciliteterne i Syddjurs kommune. Nedenstående har oplyst at ville deltage i undersøgelsen,
og følgende er meddelt Syddansk Universitetet:
Susanne Løcke, Kongsbakken 9, 8420 Knebel. Kasserer i Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs, slc@danskebank.dk
Jan Birk, Lyngevej 28, 8420 Knebel, Bestyrelsesmedlem af Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs, birk@molsportalen.dk
Flemming Nygaard, Vrinners hoved, 8420 Knebel, Bestyrelsesmedlem af Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs,
fny@alinea.dk
Alice Bryder, Grønfeld Bygade 7, 8400 Ebeltoft, Sekretær i Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs bryder@gronfeld.dk
Samt undertegnede formand.

Rønde Turistforening har tildelt Borgerforeningen kr. 17.000,00 til restaurering af Molbostøtten. Gitte og Alice
tager til generalforsamlingen på Rønde Vandrehjem d. 21.04.09 for modtagelse af check.

Sag: 23 – 2009
Medlemssituationen:
Medlemskampagnen vedlagt indbetalingskort og hvervebrev har sammen med plakatophæng ”Hjælp din
Borgerforening! Bliv medlem!” forøget medlemstallet til 331 d.d. For at minimere arbejde og udgifter ved
opkrævning af medlemskontingent ønskes overgang til Betalingsservice, som kort drøftet på sidste møde.
Dog beholdes muligheden for udsendelse af indbetalingskort, så længe lager haves.

Sag: 24 – 2009
Grundlovsdag
Fhv. folketingsmand Aage Frandsen har givet tilsagn om at ville holde årets grundlovstale.
Shanghai Akademiet er forespurgt om musikalsk indslag, men har endnu ikke svaret på henvendelsen. Efter
besparelserne i Syddjurs kommune er det endnu usikkert, om Lyngparken kan medvirke som sædvanligt, men
alternativt findes en anden løsning.

Sag: 25 – 2009
Den fremtidige lægebetjening
Status pt. – Hans-Erik orienterede om forløbet og viste nye tegninger til lægehuset og området omkring.

Sag: 26 - 2009
Svends Kælder, den 09.08.2009
Der er indgået kontrakt med Arosia den 9. August 2009 kl. 14 – 16.30
Honorar: 13.000,00 Kr. udbetales i kontanter umiddelbart efter endt spilletid.
Arrangøren sørger for, at der er adgang til spillelokalet senest 45 minutter før arrangementet begynder. (Af hensyn
til opstilling af anlæg, lydprøve m. m). Såfremt der kræves offentlige og/eller andre tilladelser til arrangementets
gennemførelse, er dette Arosia uvedkommende.
Ligeledes påhviler det arrangøren at betale eventuelle afgifter, så som Coda eller lignende i forbindelse med
arrangementet. I tilfælde at force majeure er såvel Arosia som arrangøren løst fra denne kontrakt.
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Sag: 27 - 2009
Webkamera på Sletterhage fyr
Der er endnu ikke indløbet svar fra Rigspolitichefen, som 17. marts har anmodet Østjyllands Politi om en udtalelse
samt sagens akter. Når disse oplysninger foreligger, vil rigspolitiet vende tilbage til sagen.
Kristian Herget Syddjurs kommune meddeler, at man fra kommunens side intet har imod, at Borgerforeningen
etablere et Webkamera oppe i fyrtårnet. Det er dog en forudsætning, at vi selv sørger for alle nødvendige tilladelser
fra farvandsdirektoratet, og at projektet ikke pålægger kommunen nogen udgifter.
Når vi ved, hvor og hvordan kameraet skal monteres vil han gerne orienteres, ligesom der skal laves en aftale om
nøgle, så man kan komme til at pudse kameralinsen.

Sag: 28 – 2009
Henvendelse via Molsportalen
Der er blevet sendt nedenstående besked gennem kontaktsiden på Molsportalen.dk:
Jeg kan se at de graver meget. Jeg gætter på at det er lyslederkabler til bredbånd. Ligesom I har arbejdet med mobildækningen herude (fint arbejde), så tænkte jeg, at det måske var en god opgave at undersøge og informere om, hvad
der er på vej og til hvem (og hvem ikke?) og hvornår.
Mvh. Jens Reddersen
Jørgen kontakter Jens R. for udredning af, hvad frustrationerne egentlig går ud på.

Sag: 29 – 2009
Henvendelse fra Hornslet Distriktsråd
Formanden skriver bl.a.:
”Jeg vil lægge op til, at vi orientere hinanden om hvad der sker i de forskellige by-/landområder, således at vor stemme bliver
hørt og måske med en stærkere styrke i fællesskab.
Vi kunne også samle os om oplæg til det kommende kommunevalg, da der er områder som skolestruktur, kommuneplan,
energikommune, hvor skal kommunens evt. nye rådhus ligge (decentralt eller centralt for kommunens borgere), ældrepolitik,
kultur-, børne- og institutionspolitikken, idræt og haller, Agenda 21, busforbindelser, mobildækning/sendemaster samt mange
andre varme emner.
Må jeg få nogle indspark fra Jer alle?”…

Sagen drøftet og afsluttet uden videre tiltag.

Sag: 30 - 2009
Opdræt af blåmuslinger og østers i Knebel Vig

Hele sagsbehandlingen kan ses på Syddjurs kommunes hjemmeside under adressen:
http://www.syddjurs.dk/nemindsigt/CaseView.aspx?case_id=188821
Vi følger sagen.
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Sag: 31 – 2009
Sommerudflugt for bestyrelsen.
Forslag: den 06.09.2009 evt. Mønsted Kalkgruber. Tovholdere: Gitte og Alice.

Sag: 32 – 2009
Kapitalanbringelse:
Garantkonto v. Vistoft Sparekasse, p.t. rente 4 1/4%. Susanne foranstalter - Garantbevis for kr,. 5.000,00

Sag: 33 – 2009
Evt.: - Ny mast i Knebel v. Fælleslageret for brand og redning’s tjenesten

Næste møde: den 26.05.2009 i Lyngparken kl, 19,00
Gitte bestiller kaffe.

.

.

afbud
næstformand Birgit Müermann

formand Jørgen Ørgaard

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Flemming Nygaard

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.
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Mødested: Lyngparken, den 26.05.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Jan, Susanne, Flemming og Alice
Afbud: Gitte & Hans-Erik
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 34 - 2009
Siden sidst:
Formanden deltog i panelet den 11. maj i Debatmøde om Nationalparken med miljøministeren, som Mols Bjerges
Venner havde arrangeret på Femmøller Efterskole. Endvidere sad Jørgen Ivar Mikkelsen og Carsten Bech Jensen i
panelet.
Borgerforeningen har fået en henvendelse fra Dansk Internet Register om opdatering af oplysninger, som ønskes
fremsendt til en adresse i Hamburg? Er annulleret!
To studerende fra Handelshøjskolen i Århus, der i øjeblikket skriver speciale og i den anledning arbejder for
Syddjurs Kommune, er bedt om at vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af et projekt, kommunen
overvejer at gennemføre på Mols. De studerende har derfor anmodet Borgerforeningens formand om at medvirke
ved en mere generel snak om projektet, Færgen fra Mols til Aarhus.

Sag: 35 – 2009
Akutbilens flytning til Kolind
Regionens udvalg for Implementering af sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan med Gert Schou som formand
besluttede på sit møde den 31. marts:
”Ud fra en samlet vurdering af den præhospitale indsats på Djursland fastholder Udvalget anbefaling af flytning af akutbil fra Grenaa til Kolind
per 1.12.2009. For så vidt angår evt. afledte ændringer i Regionshospitalet Randers/Grenaa’s visitationsmønstre anbefales det, at
administrationen fortsætter dialogen med Hospitalsledelsen om en samlet set optimal udnyttelse af kapacitet og tilrettelæggelse.”

Med dagsordenen til mødet den 12. maj er udsendt et notat om konsekvenser ved gennemførelse af forslag om
flytning af akutbil fra Grenå til Kolind. Her fremgår af indstillingen til udvalget, at akutbilen bør forblive i Grenå.
Desværre er referatet ikke lagt ud på regionens hjemmeside endnu.
Følger sagen nøje, nyt møde d. 17.06. for endelig beslutning.

Sag: 36 – 2009
Grundlovsdag, kl. 14,00
Fhv. folketingsmand Aage Frandsen har givet tilsagn om at ville holde årets grundlovstale.
Shanghai Akademiet er forespurgt om musikalsk indslag, og har svaret ja tak på henvendelsen. Der er lavet aftale
om højtalere og klaver. Lyngparken kan medvirke som sædvanligt. Annoncen kommer i adresseavisen 26. maj og
pressemeddelelse fremsendes ugen efter. Molsportalens og Syddjursportalens aktivitetskalender er opdateret! Der
trykkes sange til uddeling ved indgangen.
Kaffe fra Lyngparken afhentes. Vi møder kl. 13.00 for indretning af borde m.m. Hans-Erik kommer med flag.
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Sag: 37 – 2009
Lokalplan
Byrådet har fremlagt forslag til lokalplan 317 for Sommerhusområdet Eskildshøj ved Fuglsø. Grundejerforeningen
Eskildshøj har ønsket med en lokalplan at samle og standardisere de bebyggelses- og arealregulerende bestemmelser
der gennem årene er tinglyst på ejendommene. Målet er at der bliver et ensartet og entydigt grundlag for regulering
af udviklingen i området på baggrund af de intentioner, som de oprindelige udstykkere havde med området.
Lokalplanen er en videreførelse af principperne fra Lokalplan nr. 243 for Fuglsø Strand (september 2003) og fra
Lokalplan nr. 314 for Fejrup Strand (marts 2009).
Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 30. juni 2009,
inden for åbningstiden. Ingen bemærkninger.

Sag: 38 - 2009
Kommuneplansudkast
I Planafdelingens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af ideer, forslag og bemærkninger til Temaer til Syddjurs
Kommuneplan – Den forudgående offentlige høring fremgår det under punktet, Ønsker til
kommuneplanrammeudlæg, at bl.a. andre Borgerforeningen Mols som distriktsråd har anmodet om, at få
Præstemarken 2 – matr. nr. 1c og 1bi,
Knebel udlagt som boligområde, således at strandbeskyttelseslinien danner grænsen for fremtidigt byggeri. Desværre
har Planafdelingen i sin indstilling til byrådet anført, at kun en del af området er med i udkast til
kommuneplanrammer, idet Planafdelingen har vurderet, at byen afgrænses bedst ud mod kysten, ved kun at medtage
en del af området. Byrådet tilsidesatte hermed Distriktsrådets ønske og fulgte denne indstilling i sit møde den 30.
april under dagsordenens pkt. 14 uden én bemærkning.
Afventer det endelige kommuneplansudkast før vi evt. gør noget.

Sag: 39 - 2009
Nationalpark Mols Bjerge – Et høringssvar
På et tidligere møde i marts måned drøftede vi Borgerforeningens eventuelle reaktion på forslaget til
Bekendtgørelsen om Nationalpark Mols Bjerge. Der var stor enighed om, at forslaget i høj grad lagde sig tæt op ad
styregruppens enstemmige udspil og der var bemærkninger om sammensætningen af Nationalparkbestyrelsen, som
havde stor faglig repræsentation fra benyttelses- og beskyttelsesinteresser, men færre generalister. Det blev dog ikke
besluttet, at der skulle udfærdiges et høringssvar, men formanden har udarbejdet en tekst, som forsøger at
konkretiserer og samle disse bemærkninger i vedlagte forslag til høringssvar. - OK

Sag: 40 2009
Den fremtidige lægebetjening
Moana Hjarnø, Region Midt har telefonisk anmodet om at få tilsendt de foreliggende planer om Sundhedshuset i
Knebel.
Region Midt har i Projekt Fremtidens Landsby, der skal søges gennem LAG med frist den 22. maj 2009 skrevet som
deltagelseskriterier, ”.. at projektet skal vise stærk sammenhængende udvikling af erhverv og bosætning i landsby og opland. Projektet skal

•
•
•

være et godt eksempel på, hvordan der skabes fornyelse og udvikling i landsbyen og dermed bidrage til at vise veje til en ny fremtid for
landsbyerne og landdistrikterne. Det må gerne være en gruppe landsbyer, der samarbejder om projektet. Den enkelte landsby må som hovedregel
ikke have over 2.000 indbyggere
Som eksempler fra regionen er angivet følgende:
Sammenhængende sanering, fornyelse og udvikling af landsbyen
Udvikling af erhverv og arbejdspladser – herunder turisme, besøgs- og oplevelsesområdet
Udvikling af nye, sammenhængende modeller for offentlig og privat service mv.
Nyt samarbejde i grupper af landsbyer om fordeling af servicefunktioner, udvikling af styrkepositioner (og dermed særlige profiler for den enkelte
landsby), samarbejde om energiforsyning mv.”
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Ansøgere skal først deltage i en prækvalifikationsrunde, og på grund af den meget korte frist for at deltage, har der
været rundsendt et forslag til bestyrelsen. Samme forslag har været præsenteret for Syddjurs kommunes
udviklingskonsulent, som har givet ansøgningen følgende skudsmål:
”Tak for projektforslaget. Jeg synes projektet er utroligt spændende. I vil med projektet være med til at løse en stor udfordring for såvel
landdistriktet, som kommunen og ikke mindst regionen. Jeg er ikke i tvivl om, at Syddjurs Kommune vil gå positivt ind i et arbejde omkring
projektet.”

Ansøgningen er herefter fremsendt til LAG-Djursland inden fristens udløb den 22. maj og nu er det jo særdeles
interessant, om LAG-bestyrelsen deler den begejstring?
Syddjurs Kommune + LAG har godkendt, og der er modtaget kvittering for modtagelse i Region Midtjylland.

Sag:41 - 2009
Skoleafdelingens forslag til fremtidig skolestruktur – april 2009
Syddjurs kommune fremlægger forslag til reduktion af antal skoler fra 14 til 11. Forslaget kan ses på kommunens
hjemmeside under adressen
http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Skole/Materiale/skolestruk_forslag2009.pdf
Der er i forslaget ikke strukturmæssige ændringer for Molsskolen. Forslaget omtaler nedlæggelse af Bauneskolen,
Feldballe og Ugelbølle skole.

Sag: 42 - 2009
Befolkningsprognose 2009 - 2019
Kommunes samlede folketal pr. 1. januar 2007 var 41.003. I løbet af 2007 voksede indbyggertallet til 41.281, og i
løbet af 2008 er det vokset til 41.314. Dette tal ventes at stige til 44.285 i 2021 med en jævn stigning over alle årene.
Stigningen er betinget af, at det planlagte boligbyggeri i perioden med i alt 2.313 boliger bliver realiseret.
Prognosen kan i sin helhed hentes på adressen
http://www.syddjurs.dk/Dagsorden/DocumentCache/00/02/50/31/16.pdf
Hvor prognosen for Molsskolens distrikt er specificeret på side 29. Det aktuelle boligbyggeprogram er medtaget i
tabel 5 på side 20. Den samlede befolkningsudvikling i Syddjurs kommune fremgår af tabellen på adressen:
http://www.syddjurs.dk/Dagsorden/DocumentCache/00/02/49/70/67.pdf

Sag: 43 – 2009
Webkamera på Sletterhage fyr
Der er endnu ikke indløbet svar fra Rigspolitichefen, som 17. marts har anmodet Østjyllands Politi om en udtalelse
samt sagens akter. Når disse oplysninger foreligger, vil rigspolitiet vende tilbage til sagen.
Kristian Herget Syddjurs kommune meddeler, at man fra kommunens side intet har imod, at Borgerforeningen
etablere et Webkamera oppe i fyrtårnet. Det er dog en forudsætning, at vi selv sørger for alle nødvendige tilladelser
fra farvandsdirektoratet, og at projektet ikke pålægger kommunen nogen udgifter.
Når vi ved, hvor og hvordan kameraet skal monteres, vil han gerne orienteres, ligesom der skal laves en aftale om
nøgle, så man kan komme til at pudse kameralinsen.

Sag: 44 – 2009
Trafiksikkerhedsplan 2008-2012
Byrådet har udarbejdet en ny og samlet trafiksikkerhedsplan for Syddjurs Kommune - den første
trafiksikkerhedsplan efter kommunalreformen. Planen indeholder de forbedringer, som Borgerforeningen tidligere
har fremsendt.
Handlingsplanen er en del af den samlede trafiksikkerhedsplan for Syddjurs Kommune. Handlingsplanen er
udarbejdet som et selvstændigt dokument. Handlingsplanen skal revideres hvert år, og denne udgave er således
gældende
for 2009. For hvert år skal der vedtages en ny handlingsplan med udgangspunkt i prioriteringen sidst i indeværende
dokument. Handlingsplanen indeholder en oversigt over de foreslåede virkemidler. Virkemidlerne dækker over
kampagner, undervisning, yderligere trafiksikkerhedsplanlægning af konkrete fysiske tiltag på udpegede lokaliteter.
På side 7 i planen er oplistet indsatsområder for 2009.
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Sag: 45 – 2009
Sommerfest
Annette Bredstrup har tilsendt Borgerforeningen denne mail:
”For mange år siden foreslog jeg at man skulle lave de fine sommerfest billeder, som står og ser smukke ud til sommerfesten.
Jeg kunne godt ha lyst til at lave et merer, kan jeg få en blande herop til mit hus og jeg vil male på den. Ellers vil jeg anbefale at
Lisbeth Kværndrup også laver et. Hilsen Annette Bredstrup.

Dette sendes videre til sommerfestkomiteen.

Sag: 46 - 2009
Evt.:

Næste møde: den 29.06.2009 i Lyngparken kl, 19,00
Gitte bestiller kaffe.

.

.

afbud
næstformand Birgit Müermann

formand Jørgen Ørgaard

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

afbud
Hans-Erik Mikkelsen

.

.
Jan Birk

.

.

.
Flemming Nygaard

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.
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Mødested: Lyngparken, den 29.06.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Susanne, og Alice
Uden afbud: Flemming
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 47 - 2009
Siden sidst:
•
•
•
•

•

Formanden deltog i den stiftende generalforsamling i foreningen Sletterhage Fyrs Venner den 7. juni 2009.
Medlemstallet passerer 419 efter den sidste udsendelse af rykkere for restancer, d.d. 436.
Foreningen ”Fortællinger fra Mols og Helgenæs” har stiftende generalforsamling i Vistoft Mølle 24.06.09.
Ruiner og faldefærdige rønner skal fjernes fra landsbyerne. En ny aftale mellem regeringen og kommunerne
giver 150 millioner kroner til at få bugt med de grimme huse.
Det er dog kun kommuner i yderområder, der får mulighed for at søge del i de 150 mil. kr. i puljen hos
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Se mere på
http://www.dr.dk/Regioner/Esbjerg/Nyheder/Vejen/2009/06/17/173113.htm
Helgenæs Fyr: Stiftende generalforsamling med 6 personer, formand Hans Minke. Vi har Palle Jensen som
tovholder.

Sag: 48 – 2009
Opdræt af blåmuslinger i Knebel Vig
Efter henvendelse fra Knebelvig Bådelaug genoptages sagen fra mødet i april.
Hele sagsbehandlingen kan ses på Syddjurs kommunes hjemmeside under adressen:
http://www.syddjurs.dk/nemindsigt/CaseView.aspx?case_id=188821
Verner Damm og Lars Ibsen fra bådelauget deltager i mødet fra kl. 20
Juridisk tvivlsomt om man kan gå imod 2 instancer, 19 har indleveret protest. Borgerforeningen overvejer en
reaktion.

Sag: 49 – 2009
Punktet udskydes p.g.a. manglende oplysninger.

Akutbilens flytning til Kolind
Regionens udvalg for Implementering af sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan med Gert Schou som
formand
besluttede på sit møde den 31. marts:
”Ud fra en samlet vurdering af den præhospitale indsats på Djursland fastholder Udvalget anbefaling af
flytning af akutbil fra Grenaa til Kolind per 1.12.2009. For så vidt angår evt. afledte ændringer i
Regionshospitalet Randers/Grenaa’s visitationsmønstre anbefales det, at administrationen fortsætter
dialogen med Hospitalsledelsen om en samlet set optimal udnyttelse af kapacitet og tilrettelæggelse.”
Med dagsordenen til mødet den 12. maj er udsendt et notat om konsekvenser ved gennemførelse af forslag
om flytning af akutbil fra Grenå til Kolind. Det fremgår af indstillingen til udvalget, at akutbilen bør
forblive i Grenå. Referatteksten lyder således: Sagen drøftet. Administrationen blev bedt om yderligere
oplysning og sagen sættes på dagsorden den 17. juni.
Til dagsorden den 17. juni forelå igen et notat klik her:
http://www.rm.dk/files/Politik/MUSP/Akutbil%20Djursland%202.pdf med ”konklusionen/indstillingen:
Beslutning om at flytte bilen fra Grenå til Kolind eller Tirstrup beror således af en afvejning af fordele og
ulemper. Fordelen ved en flytning af bilen er bedre præhospital dækning af området. Ulempen ved en
flytning er, at regionshospitalet Randers/Grenå ikke kan udnytte sengekapaciteten i Grenå i tilstrækkelig
grad.
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Det er administrationens samlede vurdering, at den nuværende lægebemandede døgndækkende akutbil bør
forblive i Grenå af hensyn til aktivitet og lægedækning på regionshospitalet i Grenå”. Referatet er endnu
ikke tilgængeligt på regionens hjemmeside.

Sag: 50 – 2009
Den fremtidige lægebetjening
I forlængelse af sidste møde fremsendtes ansøgning om Sundhedshus i Knebel til prækvalifikationsrunden om
regionsprojektet, Fremtidens Landsby. Lagbestyrelsen valgte at støtte projektet, ligesom der lød rosende toner fra
Syddjurs kommune. Skitseprojektet er nu behandlet i det af Region Midtjylland nedsatte Ekspertudvalg og vurderet
til at kunne udvikles til et projekt, der kan ansøges om tilskud til med regionale penge. Fristen for at indsende det
færdigudviklede projekt og ansøge om tilskud er: Mandag den 12. oktober 2009, kl. 08:00
Vækstforum vælger hvilke projekter, der til Regionsrådet indstilles til tilskud. Regionsrådet træffer beslutning om
bevilling af tilskud eller afslag.
Til brug ved færdigudvikling af projektet er der – bl.a. med baggrund i Ekspertudvalgets vurderinger – følgende bemærkninger:
•
•
•
•
•
•

De enkelte aktiviteter skal konkretiseres og beskrives nærmere. Herunder skal de aktiviteter, som ikke kan støttes af LAG-en efter
Landdistriktsprogrammet og tilsvarende ikke støttes med regionale penge, udskilles. Det er f.eks. køb af fast ejendom, støtte til
nedbringelse af huslejen m.v.
Der skal mere fokus på en sammenhængende udvikling af hele området med bosætning, erhverv og turisme, byfornyelse,
samarbejde med nabobyerne m.v.
Der suppleres med yderligere aktiviteter for at styrke helhed og udnyttelse af styrkepositionerne. Herunder udnyttelse af den
attraktive natur og de fine bosætningsmuligheder på Mols. Udvikling af turisme og andre aktiviteter som led i udnyttelse af de
muligheder, der styrkes med nationalparken. Styrkelse af de erhverv, der er karakteristiske for området m.v.
Organisering og forankring af projektet skal beskrives nærmere. Herunder konkretisering af projektholder m.v.
Budgettet og finansieringsplanen skal gennemarbejdes og konkretiseres. Herunder konkretiseres de beløb, der ansøges om ved
Region Midtjylland, LAG-en og Kommunen m.v.
Region Midtjylland inviterer til møde efter sommerferien om færdigudviklingen af projektet. Og I er meget velkommen til at
kontakte med spørgsmål m.v.
Region Midtjylland inviterer til møde efter sommerferien om færdigudviklingen af projektet. Og vi er meget velkommen til at
kontakte med spørgsmål.
Samtidig er sagen blevet opprioriteret i Planafdelingen i Syddjurs kommune, hvorfra der 19. juni - efter en ejerhøring - forelå den
tidligere rundsendte planudtalelse og vejtekniske redegørelse til Borgerforeningen og investors orientering.

Jørgen kontakter Syddjurs Kommune, Alette Skov Hansen for at komme videre i sagen + andre.

Sag: 51 - 2009
Webkamera på Sletterhage fyr
Efter at Rigspolitichefen den 17. marts anmodede Østjyllands Politi om en udtalelse har Østjyllands Politi ved brev
af 26. maj tilbagekaldt sit afslag på ansøgning om tilladelse til at opsætte webkamera på toppen af Sletterhage Fyr.
Rigspolitichefen har ligeledes 11. juni skrevet, at man her i det hele kan henholde sig til Østjyllands politis brev af
26. Maj og foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af vores henvendelse. Hele korrespondancen kan ses på
hjemmesiden.
Alle tilladelser er kommet hjem og Hans Minke er valgt som formand for den nystartede venneforening.

Sag: 52 - 2009
Sommerfest
Sommerfestkomiteen har fremsendt ansøgning om tilskud på 17.500 ekskl. moms for trykning af
sommerfestprogram.
Efter aftale med Lise Jürgensen Sørensen, der fremsendte ansøgningen, afventes det endelige regnskab, inden der
tages stilling til eventuel størrelse af underskudsgaranti. Se endvidere omtale af sommerfesten på såvel
Borgerforeningens hjemmeside som på Molsportalen.
Vi afventer resultatet.
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Sag: 53 – 2009
Sommerudflugt for bestyrelsen
Den 20. april foreslog tovholderne udflugtens mål og dato: Mønsted Kalkgruber den 6.9.2009
Flere forslag drøftet: bl.a. leje af bus og besøg i Centeret i Finderup

Sag: 54 - 2009
Foredrag
Nedenstående mail er indløbet til formanden:
Jeg er journalist og har boet ti år i Italien, hvor jeg har været Politikens Italienskorrespondent. Jeg er nu tilbage i Danmark, hvor jeg arbejder som
freelancejournalist og foredragsholder. Jeg holder foredrag om Italien bl.a. for virksomheder, på aftenskoler, biblioteker, gymnasier og på
folkeuniversitetet.Her er kort om mine tre foredrag:
Det Moderne Italien: En introduktion til Italien i dag. Foredraget handler om den politiske udvikling, deriblandt om den italienske tv-konge og
ministerpræsident Silvio Berlusconi. Jeg vil også fortælle om de store forskelle mellem Nord- og Syditalien, om det italienske familiemønster,
levevis og om den katolske kirkes rolle i det italienske samfund i dag.
Mafiaen: Der findes ikke færre end fire mafiaorganisationer i Italien. Den mest berygtede er den sicilianske Cosa Nostra. Jeg vil fortælle om
mafiaen, dens historie og aktiviteter, om kampen mod den organiserede kriminalitet og om hvorfor, mafiaen stadig er så stærk. I den forbindelse
kan jeg lige nævne, at jeg netop er kommet hjem fra en tur til Sicilien. Her talte jeg bl.a. med en mafiadommer og flere modige erhvervsfolk, der
siger nej til at betale beskyttelsespenge til mafiaen.
Romernes og mit Rom: Ikke et ord om Den Spanske Trappe og Forum Romanum.
Foredraget handler ikke om Roms utallige seværdigheder. Jeg har boet ti år i Rom og giver et billede af romernes eget Rom: Dagligdagen, levevis,
mentalitet og familiemønster. Foredraget krydres med egne erfaringer og oplevelser i det romerske.
Foredraget kan kombineres med servering af italiensk vin og italienske kulinariske specialiteter.
Min hjemmeside - bl.a. med kundeudtalelser - er www.metterem.dk
Jeg ser frem til at høre fra jer, hvis I er interesserede i et foredrag om Italien i jeres borgerforening. Venlig hilsen, Mette Rem.
Ikke sandsynligt, derfor droppes henvendelsen.

Sag: 55 - 2009
Evt.:
Ny vin: evt. Helgenæs Fyr.

Næste møde: den 03.08.09 i Lyngparken kl, 19,00
Gitte bestiller kaffe.

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Flemming Nygaard

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.
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Mødested: Lyngparken, den 03.08.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, og Alice
Afbud: Susanne og Flemming
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 56 -2009
Siden sidst:
Medlemstallet passerer d.d. 450.
Skov og Naturstyrelsen har bedt om, at formanden fungerer som konferencier ved åbningen af Nationalparken den
29. august 2009.

Sag: 57 – 2009
Svends Kælder
Praktiske overvejelser inden arrangementet den 9. august kl. 14.
Der er lavet annonce, pressemeddelelse, billeder, plakater. Græsset slås af Hans Lomholt og Hans-Erik har styr på
generatoren. Molsskolen er adviseret. Honorar udbetales i kontanter efter koncerten. Politi og Brandvæsen har givet
grønt lys. Vi mødes kl. 13 i Svends Kælder. Jørgen opsætter skilte og sørger for øl/vand.

Sag: 58 – 2009
Opdræt af blåmuslinger i Knebel Vig
Efter henvendelse fra Knebelvig Bådelaug genoptages sagen fra mødet i april.
Hele sagsbehandlingen kan ses på Syddjurs kommunes hjemmeside under adressen:
http://www.syddjurs.dk/nemindsigt/CaseView.aspx?case_id=188821
På sidste møde besluttede bestyrelsen at overveje en reaktion. Efter rundsendt forslag fremsendtes anmodning om
revurdering af sagen som åbent brev til Fiskeriministeriet. Nu foreligger ministeriets svar og ligeledes en
henvendelse fra Syddjurs kommune. Århus universitet har udbedt sig Borgerforeningens åbne brev på basis af
omtale i Århus Stiftstidende, P4 Østjylland og Ebeltoft Folketidende, ligesom ejeren af muslingefarmen har rettet
telefonisk henvendelse til foreningens formand og forklaret sin situation i Folketidende 21. juli.
Udkast til replik blev godkendt med enkelte rettelser og formanden kontakter den maritime afdeling på Århus
Universitet med henblik på støtteudtalelse.

Sag: 59 – 2009
Akutbilens flytning til Kolind
Regionens udvalg for Implementering af sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan med Gert Schou som formand
besluttede på sit møde den 31. marts:
”Ud fra en samlet vurdering af den præhospitale indsats på Djursland fastholder Udvalget anbefaling af flytning af akutbil fra Grenaa til Kolind
per 1.12.2009. For så vidt angår evt. afledte ændringer i Regionshospitalet Randers/Grenaa’s visitationsmønstre anbefales det, at
administrationen fortsætter dialogen med Hospitalsledelsen om en samlet set optimal udnyttelse af kapacitet og tilrettelæggelse.”

Med dagsordenen til mødet den 12. maj er udsendt et notat om konsekvenser ved gennemførelse af forslag om
flytning af akutbil fra Grenå til Kolind. Det fremgår af indstillingen til udvalget, at akutbilen bør forblive i Grenå.
Referatteksten lyder således: Sagen drøftet. Administrationen blev bedt om yderligere oplysning og sagen sættes på dagsorden den 17.
juni.

Til dagsorden den 17. juni forelå igen et notat klik her:
http://www.rm.dk/files/Politik/MUSP/Akutbil%20Djursland%202.pdf med ”konklusionen/indstillingen: Beslutning
om at flytte bilen fra Grenå til Kolind eller Tirstrup beror således af en afvejning af fordele og ulemper. Fordelen
ved en flytning af bilen er bedre præhospital dækning af området. Ulempen ved en flytning er, at regionshospitalet
Randers/Grenå ikke kan udnytte sengekapaciteten i Grenå i tilstrækkelig grad.
Det er administrationens samlede vurdering, at den nuværende lægebemandede døgndækkende akutbil bør forblive i
Grenå af hensyn til aktivitet og lægedækning på regionshospitalet i Grenå”.
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Det fragår af referatet på regionens hjemmeside http://www.rm.dk/files/Politik/MUSP/Referat%20170609.pdf under
punkt 4:
”Der var enighed om ud fra det præhospitale perspektiv at anbefale, at akutbilen på Djursland flyttes til en mere central placering på Djursland som tidligere drøftet, f.eks. Kolind eller Tirstrup, og at RH Grenå skal kunne fastholde belægning på 18 senge som nu. Idet udvalget bemærker, at
akutbilens placering og bemanding er en del af akutforliget, oversendes sagen til drøftelse blandt forligspartierne”.

Afventer stadigvæk den endelige beslutning.

Sag: 60 - 2009
Den fremtidige lægebetjening
På sidste møde besluttedes det, at formanden skulle kontakte Syddjurs kommune m.fl.. Det skete i begyndelsen af
juli måned. Herfra foreligger på skrift følgende reaktion fra Alette Skov Hansen:
I forlængelse af telefonsamtale d.d. noteres her mine umiddelbare kommentarer.
Det er korrekt at jeg i Lottes barselsvikariat har overtaget 'plansagen' vedr. placeringsmuligheder af et Sundhedshus i Knebel.
I forhold til regionens tilbagemeldinger må det for mig at se være projektholderne - Borgerforeningen - der skal besvare de enkelte 'pinde' i brevet.
Jeg skal gerne bistå med oplysninger, i det omfang jeg kan, men planafdelingens rolle i sagen har for mig at se været konkret i forhold til det
gældende plangrundlag samt behov for ændringer heraf, afklaring af bebyggelsens placering og udformning, vejforhold mv. - til brug for en
nærmere projektering af byggeriet.
Regionens henvendelse i forhold til LAG-ansøgningen mener jeg derfor bedst kan rådgives/besvares i vores udviklingsafdeling ved
udviklingskonsulent Tina Degn, og jeg videresender derfor denne besvarelse cc til Tina, idet det bemærkes, at Tina er gået på ferie, og først er at
træffe igen efter den 3. august 2009.
Følgende to af Regionens bemærkninger vil kunne kvalificeres af udviklingsafdelingen, evt. i samarbejde med planafdelingen:
2. Der skal mere fokus på en sammenhængende udvikling af hele området med bosætning, erhverv og turisme, byfornyelse, samarbejde med
nabobyerne m.v.
3. Der suppleres med yderligere aktiviteter for at styrke helhed og udnyttelse af styrkepositionerne. Herunder udnyttelse af den attraktive natur og
de fine bosætningsmuligheder på Mols. Udvikling af turisme og andre aktiviteter som led i udnyttelse af de muligheder, der styrkes med
nationalparken. Styrkelse af de erhverv, der er karakteristiske for området m.v.
Det vil være en fordel, hvis der henvises til allerede eksisterende plandokumenter og materiale. Som dokumentation for Knebel Bys centrale
betydning for området og argumenterne for placeringen af et Sundhedshus netop her, kan der med fordel henvises til Syddjurs Kommuneplan
2009, hvor den fremtidige udvikling af Knebel By beskrives i forhold til placering af nye udstykningsområder, placering af offentlig service mv.
En sammenfatning af kommuneplanens kan evt. fremsendes efter den 3. august.
Planafdelingen står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger til gavn for projektet.
Venlig hilsen Alette Lena Skov-Hansen, Byplanarkitekt
PLAN, UDVIKLING OG KULTUR, SYDDJURS KOMMUNE

Endvidere har LAG-koordinator, Karen Just, der er tilbage efter ferie 6. august, givet tilsagn om et forberedende
møde. Hun bliver endvidere inviteret med til vores møde med regionen om projekt Fremtidens Landsby efter ferien.
Kontorchef Lone Düring i Region Midt træffes også først den 3. aug. Formanden har fremsendt en mail til regionen
med følgende indhold:
”Kære Moana Hjarnø
Jeg synes vi er kørt lidt fast i et dødvande lige i øjeblikket.
Eftersom det ikke var helt let at få dialog med kommunen om den trafikale del af vores forslag til Sundhedshus på Mols og Helgenæs, søgte vi at
komme med i projekt fremtidens Landsby gennem vedlagte ansøgning. Kommunen har nu prioriteret opgaven højt, og vi har fået støtte af såvel
kommune, som LAG‐Djursland til nævnte ansøgning. Vi er sluppet gennem nåleøjet, men må ikke bruge projektet til huslejenedsættelse af den
ene eller anden karakter. Og så står vi her og må bide os selv i halen og har fået en frist til 12. oktober.
I forlængelse af tidligere korrespondance har jeg så lige set på referatet af Regionsrådets møde den 17. juni

Det fremgår af referatet under pkt. 5 at:
Sagsfremstilling

Etablering af sundhedshuse som Sundhedshus Grenaa er i overensstemmelse med Region Midtjyllands planer for strukturudviklingen af almen
praksis og ikke mindst i forhold til at etablere nære og sammenhængende sundhedstilbud på tværs af sektorer, særligt i geografiske områder af
regionen, hvor dækningen af øvrige sundhedstilbud er mere smal. Region Midtjyllands andel af midler fra den statslige "250‐mio‐kr's" pulje
primært og så vidt muligt anvendes til formålet sundhedshuse og strukturudvikling i almen praksis,…
Juridisk grundlag
Folketinget vedtog den 26. maj 2009 forslag til ændring af sundhedsloven vedrørende tilvejebringelse og udlejning af egnede lokaler til sikring af
sundhedsydelser. Det fremgår heraf at "...Regionsrådet kan tilvejebringe og udleje lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter
overenskomst. Udlejningen af lokaler skal ske på markedsvilkår og i overensstemmelse med regionens sundhedsplan..."
Administrationen ansøger i tillæg til ovenstående midler fra den afsatte pulje på 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med store
afstande. Puljen er afsat fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden. Det er dog fortsat usikkert, hvornår pengene kan udmøntes, men
administrationen ansøger, så snart dette er muligt. Efter økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og Regeringen vurderes endvidere andre
finansieringskilder - herunder lån, for hurtigere realisering af alle faser i projektet. Endelig undersøger administrationen muligheden for, om private
investorer vil etablere de bygningsmæssige rammer, der kan fremme det samlede projekt mest muligt. Forretningsudvalget vedtog den 24. juni 2008
”Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren”. Heraf fremgår, at sundhedspersoner med overenskomst med regionen
kan flytte ind i lokaler til en husleje på markedsniveau. For Grenaa er denne 660 kr. pr. brutto m2. Beregningsprincipperne herfor er fastsat efter objektive
kriterier. Huslejeindtægten kan ikke finansiere anlægsudgiften, og Regionsrådet må forvente et lavere beløb til forrentning og afskrivning af regionens
investerede kapital svarende til ca. 500 kr. pr. m2 årligt for det antal kvadratmeter, der udlejes til privatpraktiserende sundhedspersoner.

På mange måder er der her en klar parallel til vores projekt om samarbejdet i Sundhedshuset på Mols og Helgenæs.
Vi har store problemer med at skabe et huslejeniveau, som matcher regionens principper.
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Vi har en privat investor, som vil etablere de bygningsmæssige rammer, der kan fremme det samlede projekt mest muligt.
Så er mit spørgsmål: Kan vi ikke ved fælles hjælp få lidt mere gang i det her projekt. Jeg mener jo, at vore betingelser uden bistand er dømt til at
mislykkes, trods gode ord og intentioner fra region, praksisafdeling, LAG, kommune, involverede læger, tandlæger, terapeuter, psykologer,
investor mv. Medens græsset gror dør horsemor! Og når "250‐mio‐kr's" pulje primært og så vidt muligt anvendes til formålet sundhedshuse og
strukturudvikling i almen praksis gælder i Grenå, må den vel også kunne bruges her?
Hvordan pokker får vi ellers huslejeniveauet ned i den størrelsesorden, som regionen spiller ud med i vedlagte fil
Må jeg høre, hvad du mener om det?”

Efterfølgende har Moana Hjarnø telefonisk givet tilsagn om at indkalde til møde efter sommerferien med henblik på,
at alle involverede parter samles for at finde ud af, hvor smertegrænserne går og hvad der videre skal ske.
Hun eftersendte følgende:
”Jeg lovede at sende en mail efter vores telefonsamtale i fredags, men nåede det ikke inden jeg gik på ferie – derfor den lidt sene mail.
Lone Düring er som nævnt tilbage fra ferie den 3. august og vi blev enige om at afvente at aftale nærmere til hun er tilbage. Af hensyn til Lones orientering om vores
telefonsamtale vil jeg kort nævne de væsentligste punkter vi drøftede.
Du nævner, at det vil være yderst vanskeligt at bygge Sundhedshuset således at huslejen følger de niveauer, som er nævnt i notatet (som du har vedhæftet) for
Syddjurs kommune.
Vi drøftede kort indholdet af notatet ”Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren", hvor huslejen beregnes udfra den
markedsbestemte husleje med afsæt i oplysninger indhentet fra SKAT på tilsvarende lejemål i erhversregi. Det fører til forskellige kvadratmeter priser afhængig af det
geografiske område i regionen. Der er tale om principper, som regionen følger, hvor regionen står som udlejer/ejer af bygninger eller lokaler. Det er således ikke
nødvendigvis de samme principper en privat bygherre skal følge. Dog er det min forsigtige vurdering, at det kan være vanskeligt at vinde tilslutning fra lægerne i
området, hvis en given huslejefastsættelse i sundhedshuset er markant højere sammenlignet med oplysningerne i notatet.
Jeg har spurgt til om forudsætningerne for byggeriet har ændret sig i forhold til det fremsendte oplæg i december 2008. Her var der estimeret en leje svarende til ca.
1.088 kr. pr. m2 og samtidig var grunden en ubekendt størrelse, som var fastsat til 0 kr.
Du oplyser, at grunden fortsat er sat til 0 kr. Vi har tidligere forespurgt regionens jurister om der foreligger nogen mulighed for at regionen kan stille selve grunden til
rådighed. Det er som nævnt telefonisk desværre ikke en mulighed.
Vi har telefonisk drøftet om tidspunktet er inde til at samle de interesserede parter efter sommerferien da status er, at der nu skal en endelig afklaring til om der er
tilslutning til projektet. Jeg har efterfølgende tænkt over, at det er nødvendigt at få præciseret, hvad lejen pr. m2 med de nye forudsætninger (støtte fra LAGDjursland) forventes at blive idet lægerne og andre interesserede parter tidligere har tilkendegivet, at de synes oplægget fra december er for dyrt.
Men som nævnt i starten så synes jeg vi skal vente til Lone kommer tilbage fra ferie og så aftale nærmere. Fortsat god sommer!
Med venlig hilsen
Moana Hjarnø”

Formanden kontakter udviklingskonsulent i Ebeltoft Kommune, Tina Degn samt kontorchef i Regionens praksisafdeling, Lone Düring og LAG-koordinator, Karen Just med henblik på dels en afklaring om, hvor smertegrænserne
ligger i huslejeniveau og dels besvarelse af spørgsmålene vedr. projekt fremtidens landsby, herunder om der er
mulighed for at lade kommunen overtage rollen som projektholder evt. i samarbejde med Borgerforeningen. Endelig
undersøges og nærmere defineret, hvad der kan gives støtte til, og hvad der ikke kan gives støtte til. Foruden
formanden deltager Hans-Erik Mikkelsen og investor i regionsmødet den 31. aug. Kl. 10-11,30 i Regionshuset i
Viborg med henblik på færdigudvikling at projektet.

Sag: 61 – 2009
Sommerudflugt for bestyrelsen den 06.09.2009.
Program: Flymuseet Gedhus, Herningvej 50,7470 Karup J. kl. 10,30, Seniorsergent Palle Christensen tager imod os.
(Han gør dette af interesse, så et par flasker Molsvin vil sikkert være velkommen).
Næst kl. ca. 12,00 køres til Grønhøj Kro, Kgl. Priviligeret Kro, hvor der bestilles æggekage, hvis der skal bestilles
andet kan det da også lade sig gøre, kontakt venligst Alice herom.
Efterfølgende køres til Mønsted Kalkgruber. Der kan ikke købes noget kulinarisk, så man må selv tage kaffe med
evt.
Evt. framelding senest den 31.08.09. til Alice.

Sag: 62 - 2009
Sommerfesten i Knebel, resultat
Afventer fortsat endelige resultat.

Sag: 63 - 2009
Vælgermøde:
Skolebestyrelsen foreslås som medarrangør. Formanden finder selv dato for afholdelse.
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Sag: 64 - 2009

Evt.:

Næste møde: den 07.09. + 05.10.2009 i Lyngparken kl, 19,00
Gitte bestiller kaffe.

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

afbud
kasserer Susanne Løcke

.

næstformand Birgit Müermann

.

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

afbud
Flemming Nygaard

.

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2009
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs

.
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Mødested: Lyngparken, den 05.10.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Flemming og Alice
Afbud: Susanne
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 75 -2009
Siden sidst:
Omkring 60 personer ud af 260 indbudte deltog i kultur- og fritidskonferencen i Fuglsøcentret den 19. sept.
Medlemstallet runder 478 pr. d.d.
• Fra Fiskeridirektoratet har direktør Anders Munk Jensen skrevet i en svarmail: ”Tak for din henvendelse af 12.
•
•

september 2009. Fiskeridirektoratet vil vende tilbage med et svar på henvendelsen. Jeg forventer, at det kan ske inden for 4
uger. Med venlig hilsen Anders Munk Jensen”

•
•
•
•

Vistoft Sparekasse har - på forespørgsel om Lån/kreditmulighed for Borgerforeningens aktuelle engagement i
Projekt Fremtidens Landsby, hvor en mulig selvfinanciering på 200.000 kr. evt. kan komme på tale – bekræftet
skriftligt, at Sparekassen giver tilsagn om optagelse af lån/kredit, hvis der bliver behov herfor.
Borgerforeningen er i anledning af projekt Fremtidens landsby forsøgt momsregistreret.
Registreret hos Erhvervsstyrelsen som forening.
Formanden har aflagt besøg hos formanden for Helgenæs Forsamlingshus med to flasker Molsvin til bestyrelsen i
anledning af færdiggørelsen af Forsamlingshuset.

Sag: 76 – 2009
Den fremtidige lægebetjening
Da den samlede projektøkonomi baseres på en deling mellem LAG, kommune og Region Midtjylland fremsender
Borgerforeningen Mols endelig ansøgning om støtte til modelprojektet Fremtidens Landsby: ”Knebel Fremtidens
Landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv og sundhedsservice mv. for Mols og Helgenæs”.
Projektets primære indhold er et initiativ til at samle de mange forskellige enkeltmandspraksis’ indenfor
sundhedsområdet i de forskellige landsbyer på Mols og Helgenæs under et tag i et Sundhedshus i Knebel. Sekundært
arbejdes blandt andet med et fælles areal/bypark/samlingssted etableret i tilknytning til sundhedshuset, samt en
række andre initiativer, som rækker udover den konkrete ansøgning.
Afdelingen for Plan, udvikling og kultur vurderer i sin indstilling: ”Projektansøger fremhæver, at uden dette nye
samarbejde om en samling af sundhedsservicefunktioner er der fare for, at alle landsbyer på Mols og Helgenæs mister deres
nuværende sundhedsservice. Sundhedsserviceforringelser i landdistriktet påvirker også øvrige erhvervsgrupper bl.a. butikker til
lokalservice, som nu kommer under pres, fordi mange vil planlægge indkøb uden for området, når de alligevel har ærinde i en
større by. Hvorimod et samlet sundhedshus med en vifte af aktører vil betyde et øget kundegrundlag og dermed øge eller
fastholde omsætningen i den lokale detailhandel.
Et sundhedshus vil også skabe en synergieffekt med betydning for indbyggerne på Mols og Helgenæs. I projektbeskrivelsen peges
der på, at nytænkning ift. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse, forskønnelse og fornyelse af landsbymiljøet tiltrækker
nye borgere, såvel ift. bosætning som arbejdspladser og bevarer eksisterende lukningstruede servicefaciliteter af betydning for
levevilkårene og erhvervslivet på såvel Mols som Helgenæs”.

Det indstilles videre: ”at projektet opfylder betingelserne for tildeling af midler fra udviklingspuljen. Projektet, der er et
modelprojekt sætter fokus på, hvordan det meget konkrete og nyskabende initiativ Sundhedshuset og det tilhørende fælles
areal/bypark/samlingssted kan samle området og skabe grundlag for fastholdelse og udvikling af både erhvervsliv og bosætning.
Der er desuden stort lokalt engagement og opbakning til projektet fra aktører, borgere og erhvervslivet på Mols og Helgenæs”.

Puk-udvalget besluttede den 23.09.09, at der bevilliges kr. 600.000 til modelprojektet Fremtidens Landsby Knebel
fra puljen til medfinansiering af udviklingsprojekter. Midlerne bevilliges på betingelse af, at LAG-Djursland og
Region Midtjylland støtter projektet med kr. 600.000 hver.
LAG-bestyrelsen tager stilling til ansøgningen den 30.09.09. / er nu bevilget.
Sagen drøftet.
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Sag: 77 – 2009
Kommuneplan
I foreningens offentlige møde om kommuneplanen på Molsskolen deltog omkring 20 interesserede borgere.
Mødets konklusioner vil blive inddraget i Borgerforeningens høringssvar på linje med bestyrelsens egne
kommentarer.
På det off.møde forklarede Micka selv planen.
Enige i forslag til bemærkninger vedr. kommuneplanen.

Sag: 78 – 2009
Vælgermøde 5.11.2009 kl. 19 på Molsskolen
Der tilsagn fra Nina Thomsen, Ole Bollesen, Claus Vistoft, Gunnar Sørensen, Tommy Bøgehøj, Carsten Bech,
Vibeke Tillemann, Jørgen Brøgger, Kirstine Bille, Christian Bundgaard, Kirstine Kahr Kvorning og Per Dalgård.

Sag: 79 - 2009
Invitation til Sundhedsmesse:
Molshallen den 22.10.09 kl. 16-19.

Sag: 80 – 2009
Sommerfest 2010
Inge Boie inviterede til afslutning, formanden deltog.
Der forsøges etableret nyt sommerfestudvalg. Ønske om Borgerforeningens deltagelse. Jan deltager i
møderne.

Sag: 81 - 2009
Evt.:

Næste møde: den 09.11.2009 i Lyngparken kl, 19,00
Gitte bestiller kaffe.

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

afbud
kasserer Susanne Løcke

.

næstformand Birgit Müermann

.

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Flemming Nygaard

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2009
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs

.
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Mødested: Lyngparken, den 09.11.2009, kl. 19,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan og Susanne,
Afbud: Flemming og Alice
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 82 -2009
Siden sidst:
TDC har igangsat mobiltelemast i Vrinners, så nu er der ikke længere udfald i det område.
Den lokale uenighed om placering af tilsvarende mast i Strands hindrer fortsat opsætningen.
Borgerforeningen var repræsenteret på Sundhedsmessen i Molshallen, det resulterede i yderligere medlemmer.
Medlemstallet runder 482 pr. d.d.
• Fra Fiskeridirektoratet har direktør Anders Munk Jensen skrevet i en svarmail: ”Tak for din henvendelse af 12. september

•
•
•
•

2009. Fiskeridirektoratet vil vende tilbage med et svar på henvendelsen. Jeg forventer, at det kan ske inden for 4 uger. Med venlig hilsen Anders
Munk Jensen”.... Efterfølgende har Vicedirektør Birgit Bolgann sendt en mail af13.okt. med følgende indhold: De har
den 12. september 2009 ved mail til direktør Anders Munk Jensen anmodet om revurdering af tilladelse til opdrætsanlæg nr. 238 af muslinger i
Knebel Vig. Fiskeridirektoratet arbejder med et svar på Deres henvendelse. Dette vil snarest blive færdiggjort, så De kan få en tilbagemelding.
For god ordens skyld bemærkes, at Fiskeridirektoratet efter en gennemgang af materialet på nuværende tidspunkt ikke har fundet oplysninger,
der begrunder, at tilladelsen skulle trækkes tilbage. Det indarbejdet i det endelig svar.

•
•

Jan og Jørgen deltog i Naboværkets kickstartmøde i Fuglsøcentret søndag den 1. november fra kl. 13-17
Dansk Amatør Teater Samvirke fremsender hvervekampagne.

Sag: 83 – 2009
Akutbilens placering midt på Djursland
Regionsrådet vedtog på sit møde den 21.10.2009 at tage Betænkning fra Det Midlertidige Udvalg vedrørende
implementering af sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan til efterretning.
Det indebærer nedenstående konklusion:
7.3 Akutbilen på Djursland
Udvalget har drøftet en døgndækkende placering af den lægebemandede akutbil på Djursland i Kolind eller Tirstrup i stedet for Grenaa pr.
1.12.2009.
Dette skal ses i sammenhæng med anbefaling af Model 2B i ambulanceentreprisen, hvor der sker en styrkelse i Grenaa området, og en vurdering af
den samlede præhospitale indsats på Djursland. Samtidigt er der drøftet konsekvenser og afledte ændringer i Regionshospitalet Randers/Grenaa’s
muligheder for udnyttelse af sengene i Grenaa. Beslutning om flytning af bilen fra Grenaa til f.eks. Kolind eller Tirstrup beror således på en
afvejning af fordele og ulemper. Fordelen ved en flytning af bilen er bedre præhospital dækning af området.
Ulempen ved en flytning er, om Regionshospitalet Randers/Grenaa kan udnytte sengekapaciteten i Grenaa i tilstrækkelig grad.
Der var enighed om at anbefale, at akutbilen på Djursland flyttes til en mere central lokalitet på Djursland, og at RH Grenaa skal kunne fastholde
belægning på 18 senge som nu. Idet Udvalget bemærker, at akutbilens placering og bemanding er en del af akutforliget, oversendes sagen til
drøftelse blandt forligspartierne.

Hele betænkningen kan læses her:
http://www.rm.dk/files/Politik/MUSP/Betænkning%20september%202009.pdf

Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at Regionsrådet har godkendt flytningen til en central placering midt på
Djursland

Sag: 84 – 2009
Projekt Fremtidens Landsby
Ved brev af 27.10.2009 blev Borgerforeningen orienteret om, at projektet indstilles til Vækstforum til
medfinansiering med regionale penge. Det blev samtidig oplyst, at for de projekter, hvor der var særlige
bemærkninger/krav til uddybninger, suppleringer mv. ville projektholderne modtage brev herom. Der er ingen
særlige bemærkninger/krav fra Region Midtjylland til uddybninger m.v. til vores projekt.
Fødevaredirektoratet har imidlertid anmodet om specificering af budgettallene i det fremsendte skema. På basis af
forslag fra Hans Erik Mikkelsen har formanden fremsendt specifikationerne til Udviklingsstøttekontoret.

Projektet har fået en flot omtale i Århus Stiftstidende. På basis af omtalen har foreningen fået flere henvendelser om
arkitektbistand, senest fra arkitekterne bag sundhedshuset i Horsens og Torben Brandi, Aarhus.
Hans Erik har kontaktet samtlige involverede for yderligere at få konkretiseret det nødvendige og tilstrækkelige
arealbehov.
Bestyrelsen drøftede såvel strategi som taktik for den fremtidige indsats for at tilvejebringe grunden.
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Sag: 85 – 2009
Kommuneplan
I foreningens offentlige møde om kommuneplanen på Molsskolen deltog omkring 20 interesserede borgere.
Mødets konklusioner vil blive inddraget i Borgerforeningens høringssvar på linje med bestyrelsens egne
kommentarer.
Bestyrelsens forslag til svar blev lagt på foreningens hjemmeside med tilsagn om, at kommentarer vil kunne
fremsendes til foreningen inden for en 14. dages periode, så fristen for høringssvar kunne overholdes. Svaret er
fremsendt til Planafdelingen.
Til efterretning

Sag: 86- 2009
Vælgermøde
Evaluering af vælgermødet, som i år var tilrettelagt i samarbejde med skolebestyrelsen for Molsskolen.
Der var enighed i bestyrelsen om, at det havde været et godt vælgermøde med en god stemning. Alle lister havde
tilkendegivet, at udskolingen skulle forblive på Molsskolen og der skulle arbejdes for genindførelse af indskolingen.
Restriktioner begrænser mente flere spørgere på vælgermødet og henledte opmærksomheden på de stramme
bestemmelser i Kommuneplanen om livet på landet. Borgerforeningen har i sit høringssvar på side 3 netop peget på
problemet, som altså er nået frem til politikerne inden fristen for Høringsfasen udløb. Se mere i høringssvaret her

Sag: 87 – 2009
Post Danmark
Foreningen har fået ganske mange henvendelser fra både medlemmer og ikke medlemmer. Mange er meget oprørte
over de ændrede tømningstidspunkter fra søndage til lørdage. Ligeledes flyttes de nuværende muligheder for at have
postbokse i Knebel til Ebeltoft. Henvendelsen til Post Danmark, som har været rundsendt til bestyrelsens
godkendelse, kan ses på hjemmesiden.
Post Danmark har lyttet til kritikken.. Der genindføres søndagstømning på Helgenæs og postboksene beholdes i
postbutikken hos SPAR i Knebel. Se mere her

Sag: 88 – 2009
Generalforsamling
Tid og sted – gæstetaler mv. Generalforsamlingen er fastlagt til torsdag den 28. januar kl. 19.00 og forsøges henlagt
til Vrinners beboerhus. Gitte bestiller. Gæstetaler den nye borgmester.

Sag: 89 – 2009
Julefrokost, den 04.12.2009 kl. 18,00møde/19,00 på Skødshoved Badehotel
Gitte bestiller samme taxa som sidste år til at hente og bringe efter forud lagt tur plan

Sag: 90 - 2009
Tilskud
Efter indstilling fra Sommerfestkomiteen vil Søspejderne på Mols og Syddjurs Sportsrideklub hver få en andel af
overskuddet fra årets sommerfest. Borgerforeningen vil derfor tilgodese begge foreninger med hver 3000 kr.
3. klasserne på Molsskolen får også 3000 kr., så klassen kan rejse til København og modtage den 2. pr., som de
opnåede i den landsdækkende konkurrence fra Eksperimentariet. Endvidere støttes Ur-repremieren på
MOLBOERNE, Nærmere omtale af den genopdagede operette kan ses her

Sag: 91 - 2009
Gadebelysning
Hans Erik rejste spørgsmålet om det kunne være rigtigt, at gadelyset på landet slukkes helt mellem kl. 01-05.30,
medens kun halvdelen af lamperne slukkes i byerne. Foreningen tager kontakt til Syddjurs kommune om sagen.

Sag: 92 - 2009
Ændring af Flagstangsfod til flagalléen
Bestyrelsen godkendte en udgift på kr. 2.437,50 til ændringen, som er sket efter henvendelse fra en bruger.

Sag: 93 - 2009
Molsbostøtten
Bestyrelsen vedtog at sætte bestræbelserne på at få Molbostøtten belyst i nattetimerne i bero under henvisning til de
almindelige besparelser og CO2-debatten.

Næste møde: den 04.12.2009 kl, 18,00
Gitte bestiller

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Flemming Nygaard

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

.

BORGERFORENINGEN MOLS - 2009
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs

.
side 28

Mødested: Skødshoved, den 04.12.2009, kl. 18,00
Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Susanne, Flemming og Alice
Afbud:
BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 95 -2009
Siden sidst:
•
•
•

•
•

Gert Pedersen har henvendt sig telefonisk for at vise sin interesse omkring sundhedshuset i Knebel
Medlemstallet runder nu 488
Formanden var inviteret til møde med naboværket repræsenteret ved Bente Lundsgaard og Suzan Tugcu
torsdag den 26.11.2009 i Molshallen. Mødet handlede om samarbejdsmuligheder.
Kulturprisen blev uddelt den 25.11.2009 på Hotellet i Rønde. Vores kandidat fra sidste år, Poul Erik
Bærentzen blev tildelt prisen i år. Formanden var til stede ved overrækkelsen.
Juletræer er opsat og ydelser som sædvanlig til brandmændene.

Sag: 96 – 2009
Indsatspuljen til nedrivning og oprydning i landdistrikter
Fra udviklingskonsulenten har vi fået nedenstående opfordring:
”Kære Distriktsråd
Indenrigsministeriet har i 2010 afsat en pulje på 150 mio. kr. til tilskud til kommuner med henblik på, at styrke indsatsen omkring det fysiske miljø
i udkantsområderne.
Puljen kan yde tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af erhvervsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering, udgifter
ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde, samt til den kommunale andel af
byfornyelsesindsatsen.
Syddjurs Kommune har søgt 6 mio. kr. i puljen og afsat 1,5 mio. kr. på budget 2010 til opgaven med opkøb og nedrivning eller renovering. Der
forventes svar på ansøgningen inden udgangen af november.
Da pengene skal disponeres i 2010 og bruges i 2010 og 2011 har vi travlt og vi beder derfor om jeres hjælp til at udpege ejendomme i jeres
respektive distrikter, som I mener det kunne være relevant at bruge penge på at opkøbe og nedrive eller renovere.
Hvis I har kendskab til ejendomme, som I mener skal vurderes i forbindelse med indsatsen, så send fuldstændig adresse bestående af vejnavn,
nummer, sted, postnummer og by på mail til tidra@syddjurs.dk.”

Idet tilbagemeldinger ønskes inden den 4. december 2009 har jeg straks meddelt vores interesse i puljen gennem
projekt Fremtidens Landsby. Efterfølgende er Mejeriet på Helgenæs, Dammen, Knebel Bygade 11 og Fælleslageret.

Sag: 97 – 2009
Projekt Fremtidens Landsby
Fødevaredirektoratet har i 3 omgange bedt om at få uddybet forskellige spørgsmål, men eftersom det efterhånden er
flere dage siden, så formodes det, at man har fået de tilstrækkelige specifikationer til budgettet.
Formanden, Hans Erik og investor har drøftet, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges. Formanden har herefter
været i kontakt med Tina Degn Rasmussen med henblik på et møde på Rådhuset først i december.
Mødet skulle gerne afklare, hvad der må gå i gang planmæssigt (byplanarkitekt? Mika?) og hvem der vil have aktier
i foretagendet. (Direktør Jørgen Andersen)
Det har også betydning, hvad grundejerne har meddelt kommunen om deres hensigter med de pågældende grunde.
Hvem henvender sig om jorderhvervelse og evt. nedrivningstilladelse? Er der renoveringsmidler til rådighed fra den
statslige pulje? Er der mulighed for mageskifte. Kommer der nedskrivninger på vurderingspriserne i det nye år? Evt.
ekspropriation? Bliver det nødvendigt med dannelse af I/S eller anden organisering af hensyn til støttemidler?
Der er dags dato 24.nov. modtaget tilsagn fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om projekttilskud på
600.000 kr. som indstillet af LAG-Djursland.
Aftalt møde den 10.12. med Rådhuset, Hans-Erik og Formanden. Fødevaredirektoratet har godkendt projektet.
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Sag: 98 – 2009
Muslingeopdræt - Fiskeridirektoratet undviger.
Med det længe ventede svar på Borgerforeningens replik vedlagt notatet fra Århus Universitet i muslingesagen har
direktoratet fastholdt sin mening om korrekt sagsbehandling, men undladt at forklare, hvorfor man efter 3 afslag gav
tilsagn uden ændring i beslutningsgrundlaget, ligesom man har valgt at overhøre den faglige ekspertise fra
Universitetet Marin Økologi, Biologisk Institut. Kort resume af sagen her! & Se hele sagens forløb her. Se også
kommunens henvendelse her og alle sagens dokumenter her. Svaret er tilsendt Kim Mouritsen, som heller ikke giver
udtryk for en større tilfredshed med svarskrivelsen fra direktoratet.
Som det fremgår af svaret, har Syddjurs kommune også fået et svar. Borgmesteren har efter vore drøftelser i den
anledning inviteret formanden til møde på Rådhuset med henblik på en koordineret videre indsats og vurdering af
muligheder for at rejse sagen politisk i Folketinget. Det hele munder ud i, at der i folketinget stilles tre spørgsmål
•
•
•

Hvad var årsagen til at fiskeridirektoratet gav 3 afslag til Marifood APS, om tilladelse til opdrætsanlæg til muslinger i Knebel Vig?
Hvad var begrundelsen for at fiskeridirektoratet d. 5. nov. 2008 alligevel giver tilladelse til opdrætsanlæg til muslinger i Knebel Vig?
Hvorfor valgte man Knebel Vig, altså inden for Gabet, og ikke uden for vigen?
Sagen er rejst politisk via Leif Lahn og borgmesteren.

Sag: 99- 2009
Kort redegørelse til PUK
Distriktsrådene er indkaldt til årsmøde med kommunen som led i samarbejdet. Mødet finder sted i Mørke hallen den
10.12.2009 kl. 18.30 – 21. 30. Som en af betingelserne for at modtage det årlige beløb på 20.000 kr. indgår en kort
rapportering af distriktsrådenes arbejde i årets løb. Et forslag foreligger til bestyrelsens godkendelse.
Tilmeldt mødet: Formanden og Jan.

Sag: 100 – 2009
Molsportalen - Vil du have et lift
Efter forslag fra Anne Lykke Pedersen er der et ønske om at tilbyde andre mennesker et lift, når man alligevel skal
køre i bil. Hun efterlyser en mulighed for at kunne tilbyde at fylde sin bil op, hvis hun f.eks. skal til Aarhus eller
andre steder. På den baggrund kan Molsportalen tilbyde sin service. Ved at klikke sig ind på søgesidens link: Vil du
have et lift under Transport, kan man hurtigt få et overblik over om nogen har et tilbud om at medtage andre. De
personer som tilbyder et lift kan logge sig på med ”kørsammen” som brugernavn og ”1234” som adgangskode. Så
længe siden ikke misbruges er forslaget en god mulighed både som venlighed, men også i CO2 sammenhæng.
Godkendt.

Sag: 101 – 2009
Generalforsamling
Generalforsamlingen er fastsat til torsdag den 28. januar kl. 19 i Vrinners Beboerhus.
Gitte har bestilt øl, vand, kaffe samt 2 stk. smørrebrød med ost og rullepølse til 30 personer.
Såfremt der er spørgsmål til arrangementet, er kontakten til "Beboerhuset i Vrinners" Bente på tlf. 86 36 58 36.
Vedr. "menuen" er det Kirsten på tlf. 86 36 54 36.
Kirsten har fået Jørgens tlf. nr. (såfremt jeg er bortrejst, når der er noget at spørge om lige op til
generalforsamlingen).
Beretningsdele skal være formanden i hænde senest søndag den 3. januar 2010.
Dirigentforslag Søren Rasmussen.
Deadline for indlæg til beretningen: ps. Jan om arkivet.
På valg er: Jørgen, Gitte og Hans-Erik
Trækplaster: den nye borgmester - Kirstine Bille.

Sag: 102 – 2009
Bevaring og synliggørelse af Niels Sylvestværk fra 1969
I Ungdomsskolen Mols – i kælderlokalerne på Molsskolen - skabte Niels Sylvest i 1969 et værk (1,2 m. x ca. 16 m.)
som blev tilegnet Ungdomsklubben.

Side 30
Værket har været en del af Ungdomsskolens historie i 40 år, og tidens tand har sat sine spor, selv om man må
imponeres over, at så mange unge i så mange år har kunnet passe på det, så det er i en god stand med enkelte skader.
Værket er malet på plader monteret på lægteskelet, der er fastskruet i væg.
Det har årene igennem kun været tilgængeligt for elever og ansatte, så kendskabet til værkets eksistens er begrænset
til denne kreds.
Værket kunne nu fortjene en kærlig hånd og en bedre placering, så det var tilgængeligt og synligt for flere
mennesker.
Derfor er der fremsat forslag om, at Molsskolen udlåner billedværket til det nybyggede Aktivitetshus i Ebeltoft
(indvielse 2. dec.), hvis Aktivitetshuset (Syddjurs Kommune) kan skaffe midler til at istandsætte det og give det den
placering, det fortjener – samt naturligvis passe godt på det efterfølgende.
Aktivitetshuset har velegnede rum til ophængning af værket – rummet kunne så passende få navnet ”Niels Sylvestsalen”.
Til efterretning.

Sag: 103 – 2009
Sletterhage Fyr
Bestyrelsen for fyrets venner arbejder for tiden med et stort udstillingsprojekt til 200.000 kr. Projektet er udarbejdet
af Naturhistorisk Museum i Aarhus. Det overordnede formål med udstillingen er at orientere publikum i fyrets og
landskabets historie.
Den primære målgruppe for udstillingen er familier, sommergæster og naturinteresserede uden særlige
forudsætninger.
Vi vil med udstillingen ikke bare give lidt oplysninger til gæster, som i alle tilfælde besøger fyrtårnet, men gøre
udstillingen til en attraktion i sig selv. Det tilstræbes at lave en udstilling, der er interessant at besøge også uden for
sæsonen, og når det er mørkt. Udstillingen skal kunne bruges i forbindelse med besøgende skoleklasser. Udstillingen
er planlagt til at være bemandet i åbningstiden.
Møde aftalt til den 06.12.2009, Formanden deltager.

Sag: 104 - 2009
Evt.
Næste møde: den 18.01.2010 kl. 19,00 i Molshallen
Gitte bestiller

.

.

.

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

.

.

kasserer Susanne Løcke

.

.
Jan Birk

.

.

Hans-Erik Mikkelsen

.
Flemming Nygaard

.

.
Alice Bryder, sekretær/referent

