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Mødested: Havbovej 3 den 07.01.2013
Med på nettet var: Susanne, Jan, Gitte, Hans Erik, Flemming, Alice og Jørgen
Afbud:

BESLUTNINGSPROTOKOL:

Sag: 88 – 2012
Siden sidst
Eigil Holm Nielsen foreslår at festligholde færdiggørelsen af cykelstien mellem Vrinners og Knebel.
TRYG fonden har meddelt, at der afholdes repetitionskursus den 15. marts 2013 kl. 14-16 og 16.3018.30 Potentielle deltagere: Gitte, Susanne, Birgit, Søren Erik, Melle, Anette samt Ulla, Palle,
Annemarie, Hans Anskjær, Alice og Jørgen. De to kurser må begge suppleres til max. 12 personer. jvf.
rundsendte mail.
Formanden har været i Lyngparken samt i kredsen omkring Bofællesskabet Mols Bjerge for at fortælle
om Borgerforeningens arbejde. Begge steder resulterede det i nye medlemmer.
Igen i år indtager Knebel førstepladsen på hele Djursland i bolika.dk s statistik.
 Til efterretning

Sag: 89 – 2012
Generalforsamling
Generalforsamlingen henlægges til Tved Forsamlingshus, som er reserveret til den 31. januar kl. 19.30
Søren Rasmussen har takket ja til jobbet som aftenens dirigent.
Forslag til dagsorden, beretning samt regnskab foreligger til mødet. Ligeledes foreligger forslag til
annoncering og pressemeddelelse.
Der er tilsagn fra, Carl Johan Rasmussen, formand for RegionMidts rådgivende udvalg for hospitalsområdet herunder det præhospitale område, om at komme til stede efter generalforsamlingen.
På valg er: Alice Bryder, Jan Birk, Flemming Nygaard og Susanne Løcke.
 Godkendt, idet beretningen rundsendes efter færdiggørelsen.

Sag: 90 – 2012
Kontingent
Forslag om uændret kontingent på 100 kr. pr. person pr. år skal indberettes til kørsel i NETs den 20. januar,
så fristen overholdes. Der er 533 medlemmer ved udgangen af 2012. En mindre nedgang forårsaget af især
dødsfald i medlemskredsen – men der er også frafald af medlemmer, som enten har undladt at udmelde sig
eller ikke har ønsket at betale kontingentet.
 Godkendt

Sag: 91 – 2012
Projekt Fremtidens Landsby
Kommunen inviterede Niels Bie og tandlæge Jens Andersen samt Hans Erik Mikkelsen og Jørgen Ørgård til
møde den 11. dec.2012 i Lyngparken kl. 16 om det videre forløb omkring sundhedshuset.
Landet ligger nu sådan, at vi efter lokalplanprocessen kan rejse et sundhedshus på 197 m2 inkl. ventilation, alt
køkkenudstyr, hårde hvidevarer mv. for 2.2 mio. kr. inden 31. marts 2013 altså inden projektperiodens udløb.
Firmaet vil sænke prisen for huset med prisen på de faciliteter i huset, som vi kan få dækket via projektmidler,
og vil fremsende projektholder særskilt faktura herpå, medens privat investor betaler resten (2.2 mio.
fratrukket projekttilskud). Om den private investor bliver én person eks. den person, som lovede at sætte op
til 5 mio. i projektet eller det bliver en anden – eller et I/S – er underordnet. Det undersøges, om der kan
optages kreditforeningslån i et hus, som ligger på kommunal grund, men bygges af privat investor eller
investor selv skal udrede købssummen. Niels Bie genovervejer sit engagement. Mødedeltagerne enedes om et
nyt møde allerede 2. jan. 2013.
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Læge Niels Bie mailede 2. jan, at han var blevet bekendt med, at Lisbeth og Palle Jørgensen er villige til at
samarbejde med henblik på at sælge vore 2 lægepraksis samlet for at lave en samarbejdspraksis. Jeg vil derfor - igen melde mig ud af projekt Sundhedshus.
Jeg beklager at måtte tage dette skridt. Men jeg må se først og fremmest på de fremtidige afsætningsmuligheder.
Jeg beklager også, at meddelelsen kommer så sent. Det skyldes, at selv om jeg skrev til Lisbeth og Palle før jul, kom
deres svar først i går eftermiddag og afklaringen i går aftes.
Med venlig hilsen Niels

I det planlagte møde samme dag deltog foruden kommunen ved Direktør, Jørgen Andersen og
udvalgsformand, Ninna Thomsen samt Tandlægerne Jens Andersen og Sophie Storm Pedersen.
Borgerforeningen var repræsenteret ved Hans Erik og Jørgen.
Tandlægerne undersøger om de evt. selv vil etablere huset med tilskud af LAG-midler.
Pr. udgangen af 2012 er rydningen af grunden tilendebragt og beløbet for Borgerforeningens andel udgør
efter tilbud 133.750 kr. inkl. Moms.
 Godkendt

Sag: 92 – 2012
Akutlægebilens placering
Regionsborgmesteren påstod under optagelserne til TV2østjyllands udsendelse UD MED SPROGET, at der
var nye tal for akutlægebilens opgaver i Grenaa.
Borgerforeningen har bedt regionsborgmesteren om at dokumentere sin påstand, at akutlægebilens andel af
opgaverne udgør ca. 46 % i Grenaa i stedet for de 29,1 % som det hidtil er fremgået af beslutningsgrundlaget.
Bent Hansen har medtaget 4 postdistrikter omkring Grenaa i sammenligningen (det giver 39 %) og dertil
manipuleret en stor del af akutlægebilens opgaver - faktisk ændres beregningsgrundlaget fuldstændigt. Det er
imponerende at følge de skiftende begrundelser for at fastholde basen i Grenaa. Se Borgerforeningens
kommentar hertil.
Endvidere har Borgerforeningen sendt regionsrådets medlemmer en nytårshilsen med fakta og lidt overblik
over diskussionen omkring akutlægebilens placering. Tre medlemmer har d.d. reageret på henvendelsen.
 Godkendt

Sag: 93 – 2012
Mobiltelefonien
I december måned har Telenor idriftsat den nye mast på midten af Helgenæs (Brøsbjergvej) med både 2G og
3G og har fået landzonetilladelse til ny mast ved Fuglsøcenteret. Dertil har Telenor meddelt, at selskabet er
tæt på at indsende ny ansøgning vedr. opstilling af mast i Femmøller. Der er fundet en egnet position nord for
Femmøller i et fint samarbejde med kommunen.
 Til efterretning

Sag: 94 – 2012
Evt.:

Næste møde: den 31.01. 2013 efter generalforsamlingen

formand Jørgen Ørgaard

næstformand Birgit Müermann

kasserer Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Alice Bryder, sekretær
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Mødested: Molsarkivet, den 18.02.2013 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Gitte, Hans Erik, Søren Erik og Jørgen
Fraværende: Flemming

Sag: 01 - 2013
Siden sidst:
Der er udsendt faktura for annoncering på Molsportalen. Medlemsopkrævning er udsendt gennem PBS.
Formanden deltog i fællesmøde for distriktsråd i Kolind 5. febr. 2013 kl. 17 på Café Kolind.
Torsdag d. 7. marts kl. 19.00, afholdes for første gang SYDDJURS AWARD SHOW i KomBi - Nyvej 3,
8543 Hornslet. Her uddeles Fritids- og kulturprisen efter indstilling fra borgerne, forenings- og fritidslivet,
kulturinstitutioner og andre lokale netværk.
Socialdemokraterne vil tvinge teleselskaberne til bedre mobildækning i yderområder.
ØK lægger op til ekspropriation af dobbeltrettet cykelsti fra Knebelbro til Knebel Nord.
Syddjurs inviterer til offentlige Tema møder om Klima og Energi 26. febr. Kl. 17, om Infrastruktur den 5.
marts kl. 17, og om Bosætning i vækstbånd og landområder 12. marts kl. 17. Alle møder planlagt i Rønde.
Tilmelding TRYG-kurset den 15. marts: Ulla, Gitte, Søren Erik, Birgit, Anette og Annemarie til første hold
kl. 14 Melle, Max, Rasmus, Karsten, Susanne, Palle og Peggy til andet hold kl. 16.30 på Brandstationen.
• Til efterretning

Sag: 02 – 2013
Konstituering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af:
Formand: Jørgen
Næstformand: Gitte
Kasserer: Susanne
Sekretær: Gitte
Repræsentant til Karpenhøjs bestyrelse: Jørgen
Molshallen: Gitte & Jan
Tovholderfordeling:
Lokalplanarbejdet: Hans Erik
Lokalarkivet: Jan
Grundlovsdag: Søren Erik
Flag alléen: Hans Erik
Molsamatørerne: Jan
Foredrag: Flemming & Jan
Udflugt: Gitte & Hans Erik
Julefrokost: Gitte & Hans Erik
Politikermøde: Jørgen
Hjemmesider: Jørgen

Sag: 03 – 2013
Evaluering af generalforsamlingen d. 31.01.2013 i Tved Forsamlingshus.
Fint fremmøde med omkring et lille halvt hundrede deltagere, der enstemmigt godkendte såvel beretning som
regnskab.
Under temadiskussionen om placeringen af akutlægebilen tilkendegav formanden for regionens rådgivende
udvalg, Carl Johan Rasmussen, at han selv sådan set godt kunne tilslutte sig flytning af akutlægebilen til
Kolind, men der var - efter hans opfattelse - ikke flertal for det i regionsrådet. Den samme holdning sporedes
allerede i debatten 30.5.2012. Beslutningen om, at akutlægebilen skal stå i Grenaa, er en del af et omfattende
forlig på hospitalsområdet. ”Man er nødt til at forstå den politiske proces. Jeg kan ikke ubetinget love noget. Et forlig på
hospitalsområdet er som en Pandoras æske. Lukker man den ene æske op, så vil mange have pakket noget andet om,” sagde Carl
Johan Rasmussen.
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Dagen efter mailede Carl Johan Rasmussen til formanden:”…Om muligt vil jeg gerne have dig til at sende mig de ting,
hvor du synes, der er fejl i regionens måde at opgøre tingene på, for så vil jeg gerne sende dem til verificering hos de folk, der
arbejder med det i hverdagen, så vi i det mindste har den samme forståelse af tingene.
Det gælder bl.a. dine opgørelser omkring responstider for lægebilerne i RM og øvrige regioner, samt den forskellige opfattelse af
aktiviteten i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Formandens svar til CJR blev sendt med kopi til bestyrelsen.

•

Godkendt!

Sag: 04 - 2013
Molsamatørerne
Det er aftalt med Christa Egense, at forestillingen opføres 14. feb. og har titlen: ”Det var li'godt kattens”.
Revyholdet plejer at spille i festsalen på Molsskolen, men skolen er lukket i vinterferien. Derfor er
forestillingen flyttet til Tved Forsamlingshus. Alle har adgang for 100 kr., medens medlemmer af foreningen
har gratis adgang.
• Der var fulde huse og forestillingen flyttes permanent til Tved af praktiske årsager.

Sag: 05 – 2013
Projekt Fremtidens Landsby
Med tilsagn fra direktør Poul Møller, Syddjurs kommune er der sat gang i planlægning af torv og bypark.
Poul Møller mente endvidere, at det var betimeligt med et møde, så alle involverede blev orienteret om status
i projektet. Derfor deltog Hans Erik og Jørgen i møde på Rådhuset den 14. jan. 2013 kl. 11.30. I mødet deltog
endvidere: LAG-koordinator, Karen Just. Direktør, Poul Møller. Planchef, Tina Degn. Udviklingskonsulent,
Michael Tolstrup og Juridisk konsulent, Jonas Valhøj. Mødet endte med, at Projektholder skulle fremsende
en projektstatus til LAG-bestyrelsens møde den 21. jan. 2013.
Dagen efter LAG-bestyrelsens møde indløb mail fra LAG-koordinatoren: ”Bestyrelsen behandlede i aftes jeres
anmodning om at måtte ændre LAG projekt: ” Sundhedshus i Knebel”, så selve sundhedshuset tages ud af projektet, og der i stedet
fokuseres på udendørsarealerne inden projektets udløb den 1.4.13.
Bestyrelsen vurderer, at ændringen er så væsentlig og grundlæggende ift. det oprindeligt indstillede projekt, at de desværre ikke kan
acceptere at fastholde det tilsagn på 600.000 kr., de har givet jer til det oprindelige projekt.
I stedet vil de opfordre jer til at sende os en ny ansøgning med en nærmere beskrivelse af det nye projekt, hvorefter de vil tage stilling
til, om de ønsker at indstille dette projekt til støtte.
Vi kan dog desværre ikke garantere, at der er midler til projektet, selvom bestyrelsen vælger at indstille det, idet projektet kommer
”bag i køen” ift. de ansøgninger, der indstilles til støtte fra ansøgningsrunden i dec. 2012. Da vi pga den snarlige nedlukning af
Landdistriktsprogrammet ikke arbejder med flere faste ansøgningsfrister, behandles indkomne ansøgninger løbende, og indstillede
projekter sendes videre til endelig godkendelse i ministeriet i den rækkefølge og det omfang, der er penge til det inden for vores
projektramme. Vi kan dog være heldige at få ekstra penge til uddeling – enten som følge af en evt. landsdækkende omfordeling her
sidst i programperioden, eller fordi vi har projekter, der ikke realiseres i vores eget område.
Hvis I ønsker at søge om det nye projekt, kan bestyrelsen nå at behandle ansøgningen på bestyrelsesmøde den 6.2., hvis vi har
ansøgningen senest fredag den 1.2.
Du er meget velkommen til at ringe til mig, hvis du/I har nogle spørgsmål til vores svar. Desuden vil jeg anbefale, at du kontakter mig
hurtigst muligt, hvis I ønsker at sende os en ny ansøgning, da der er nogle ting, der har ændret sig siden sidste gang, I udfyldte
ansøgningsskemaet”.

En yderst forbavsende melding, som tvang projektholder til at reagere meget hurtigt. Straks efterfølgende
telefonsamtaler med direktør, Poul Møller og Regionens kontaktperson, Anna Lise Vesterby efterlod ikke
mindre mangel på forståelse for LAG-reaktionen. Koordinator, Karen Just foreslog projektholder at tage
kontakt til LAG formanden Flemming Petersen. Den samtale resulterede i, at formanden for LAG dagen efter
igen ville drøfte sagen i LAG sammenhæng, idet LAG-bestyrelsen nok alligevel ikke havde været
tilstrækkelig opmærksom på projektets solidariske aspekt mellem tilskudsgiverne.
LAG-formandens vurderinger har foranlediget LAG til at invitere til endnu en fællesdrøftelse mandag den
28.1 kl. 9.30 på rådhuset i Ebeltoft. Desværre er Anna Lise Vesterby sygemeldt og regionens repræsentant
bliver i stedet Karsten Bækgaard. Endvidere er indbudt Planchef, Tina Degn og Borgerforeningens formand
sammen med Flemming Petersen og Karen Just.
I forsøg på at dokumentere sammenhæng og solidaritet i projektet har Projektholder været dybt nede i
dokumenterne for at opsummere tilblivelse og prækvalifikation i Projekt Fremtidens Landsby. Notatet er
sendt til mødedeltagerne forud for mødet.
Konklusionen på mødet blev, at Projekt Fremtidens Landsby standses som projekt pr. 28.01.2013, idet det
fastholdes, at uden sundhedshuset kan tilskudsgrundlaget ikke opretholdes. Solidariteten i projektet er faldet
fra hinanden. Resten af projektet kan gennemføres via fornyet ansøgning, som i så fald skal fremsendes i
største hast, men må afvente udspil fra byplanarkitekt. Se ansøgningen som fik anbefaling fra LAGbestyrelsen den 6. februar. Ansøgningen optages på venteliste, idet LAG-midlerne ikke strækker hos den
lokale aktionsgruppe. Måske overføres uforbrugte midler fra andre LAG, enten fordi der er projekter, der
falder fra eller fordi ministeriet kommer med en omfordeling i f.m. LAG’er, der ikke kan bruge deres penge.
• Der arbejdes videre med skitse til torv og bypark.
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Sag: 06 – 2013
Akutlægebilens placering
Flere henvendelser til foreningen har undret sig over den lille offentlige interesse, der har været omkring
placeringen af akutlægebilen. Bestyrelsen godkendte i sidste møde en lidt større annoncering, idet de
fremsendte pressemeddelelser ikke gav anledning til omtale i lokalpressen.
En anden fortæller: ”Hvad hjælper sund fornuft, når man vil have den samme læge til at betjene vagtlægen
på Djursland”? For et par måneder siden oplevedes i Grenaa: ”at en
sygeplejerske kom tilstede og meddelte, at vagtlægen ikke var til stede, da hun var ude med
akutlægebilen!!!!” Der sad patienter, som havde ventet i 3 timer på vagtlægen, som ankom ½ time senere.
I bestyrelsen har vi også undret os en smule over den sparsomme pressedækning. På den baggrund har
formanden kontaktet lokalpressen, og redaktøren af Lokalavisen inviterede til en times snak om akutlægebilen
på kontoret i Kolind. Redaktøren var klar over den manglende opfølgning og lovede bedring. Formanden fik
opfordring til at skrive artikel op til generalforsamlingen under overskriften: Retfærdigheden kolliderer med
magten! Efterfølgende og ikke mindst efter TV-debatten ”Ud med sproget” har der været godt en snes meget
positive reaktioner – desværre kun ganske få i det offentlige rum.
På generalforsamlingens temamøde om akutlægebilen nævnte Carl Johan Rasmussen: ”Jeg kan sagtens se at en
mere central placering er fornuftig og kan let leve med at bilen står i Kolind, men akutlægebilen kan kun flyttes af et
politisk flertal,” og dagen efter skrev Carl Johan Rasmussen i mail: ”Om muligt vil jeg gerne have dig til at sende mig de
ting, hvor du synes, der er fejl i regionens måde at opgøre tingene på, for så vil gerne sende dem til verificering hos de folk, der
arbejder med det i hverdagen, så vi i det mindste har den samme forståelse af tingene.
Det gælder bl.a. dine opgørelser omkring responstider for lægebilerne i RM og øvrige regioner, samt den forskellige opfattelse at
aktiviteten i Syddjurs og Norddjurs Kommune”.

Svaret til Carl Johan Rasmussen har været rundsendt til bestyrelsen.
• Godkendt!

Sag: 07 – 2013
Kommuneplanrevision
1. Ændret holdning til byudvikling
I husstandsomdelt forskræp til den kommende revision af kommuneplan foreligger en ændret holdning til
begrebet byudvikling. Den følges op i Temaet byudvikling/bosætning, som er behandlet i fire hæfter:
Ebeltoft, Det blå bånd – Kalø Bugt, Det grønne bånd – Letbanebyerne samt Landområderne og Ebeltoft.
Inddelingen i de fire hæfter og områder erstatter den eksisterende hoved- og lokal by struktur, der tidligere
dannede prioriteringsgrundlag for kommunens udviklingstiltag. Således er det blå bybånd reduceret til kun at
omfatte kystbosætning frem til Rønde by og ikke som hidtil frem til Tved. Forslag til indsigelse har været
rundsendt.
2. Omfartsvej i Knebel foreslås fjernet
Byrådet foreslår, at arealreservationen nordøst om Knebel, fjernes i forbindelse med revision af
kommuneplanen. Reservationen udlagde areal til omfartsvej nordøst om Knebel, så Møllebakken kunne
forbindes direkte med Lyngevej. Møllebakken/ Knebel Bygade/ Holmbjergvej er den gennemgående vej på
den vestlige side af Molslandet. Årsagerne til, at en omfartsvej har været i spil, er primært, at Knebel Bygade
gennem den nordlige del af Knebel, forløber ad et meget smalt vejudlæg med tilsvarende smal kørebane.
Derudover kunne omfartsvejen fungere som en mere direkte forbindelsesvej til bolig udviklingsområdet i
Knebel øst. Trafikken mellem Rønde/Aarhus og Helgenæs sker primært via ruten Rønde, Vrinners, Knebel,
Vistoft, Begtrup og Dragsmur. Årsdøgnstrafikken på Knebel Bygade nord for Lyngevej er ca. 3.400
køretøjsækvivalenter. Den deler sig ca. 50/50 af hhv. Lyngevej og Knebel Bygade syd for Lyngevej. En
omfartsvej forventes kun at flytte trafikken fra Lyngevej og den nordligste del af Knebel Bygade. Det kan
således ikke forventes at flytte trafik fra Knebelbro, da destinationen for trafikanterne gennem Knebelbro må
forventes at være til Skødshoved.
Det vil desuden ikke være fordelagtigt at forøge trafikmængden i Vistoft, da trafikafviklingen allerede i dag,
sker under stor utryghed for lokal beboerne og i særdeleshed for de lette trafikanter, primært udgjort af
turister og skolebørn.
Der er planer for en trafiksanering i Knebel, hvor hastigheden i Knebel nedsættes til en max. tilladt hastighed
på 40km/t. Samtidig etableres et stiforløb som fører udenom det smalle vejudlæg. Derved nedbringes en
betydelig del af den barriereeffekt trafikmængde og køretøjernes hastighed hidtil har haft i Knebel.
Byrådet vil i stedet for en omfartsvej arbejde på at påvirke trafikanterne til at benytte trafikvejen Søndre
Molsvej. Den tilsluttes Holmbjergvej syd for Knebelbro og er vejen som forbinder trafikvejene på hhv. den
vestlige og østlige side af Molslandet. Lyngevej tilsluttes Søndre Molsvej ved Karlshøjvej i Vistoft.
• Indsigelsen blev godkendt. Beslutningen om fjernelsen af omfartsvejen tages til efterretning. Der
arbejdes alternativt med omfartsvej ved Knebelbro.
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Sag: 08 – 2013
Lokalplan Tornbjerggård
Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har den 1. februar 2012 besluttet, at igangsætte kommune- og
lokalplanlægning, der kan gøre det muligt, at opføre flere bygninger og udvide de eksisterende aktiviteter på
Tornbjerggård, Smede Halden 3, Esby på Helgenæs. Se oplæg . En kortere orientering kan ses på kommunens
hjemmeside.
• Bestyrelsen ser gerne initiativet fremmet.

Sag: 09 – 2013
Henvendelse fra BLIS om samarbejde:
”BLIS har snart seks år på bagen som Syddjurs Kommunes bevaringsforening. Vi er aktive til gavn for bygnings og
landskabsværdierne, der fortæller om egnens historie og udgør rammerne for det gode liv. Vi gør vores bedste for at dække hele
Kommunen, men er bevidste om, at vi kan gøre det endnu bedre.
Derfor har vi besluttet at gøre en ekstra indsats for at synliggøre Foreningen og vores virkefelt bredt i Kommunen. Vi har gode
erfaringer at bygge på, fra tidligere samarbejde med andre foreninger, heriblandt Distriktsråd og Museum Østjylland. Lad os nævne
kulturarrangementet i KOMBI om syv herregårde, Kulturudflugt i Kolindsund i samarbejde med Distriktsrådet for Kolind og opland
samt Kolindsunds Venner og senest en byvandring i Hornslet i samarbejde med Hornslet Distriktsråd.
Vi har stor respekt for den indsats Distriktsrådene yder til gavn for lokalområderne. Vi mener også, at BLIS har noget at byde på,
både i spørgsmålet om den lokale kulturarv og påvirkningen af Kommunens beslutninger vedrørende bygnings- og landskabskulturen.
På den baggrund forventer vi, at et samarbejde mellem Distriktsrådene og BLIS vil være udbytterigt. Samarbejdet kan bl.a. medvirke
til bedre formidling af kulturarven bredt i Syddjurs Kommune, øget gennemslagskraft i relation til myndigheder, samt fremskaffelse af
fondsmidler eller lignende, når der er behov for det.

Hovedformål med samarbejdet
• at synliggøre og formidle kulturarven i Syddjurs Kommune.
• at lokalisere og fremme relevante tiltag vedrørende bevaring og nytteværdi af kulturarven.
• at øge indflydelsen i relation til bygnings- og landskabskulturelle spørgsmål til gavn for almenvellet.
• at styrke og synliggøre Distriktsrådenes og BLIS’ profil og virkefelt.
• at udnytte styrken i tværgående samarbejde inden for foreningsliv og kulturaktører i civilsamfundet.
Forslag til aktivitet
Tilrettelæggelse af fælles arrangementer, hvor gæsterne får en god oplevelse og dybere indsigt i den lokale kulturarv bl.a. gennem
indlæg fra forskellige kulturaktører. En sidegevinst er muligheden for at genopdage lokale seværdigheder, som eventuelt kan gives et
løft. Man kunne tænke sig at få ”glemte” eller ligefrem uopdagede seværdigheder frem i lyset, etablere ”aktionsgrupper” og
gennemføre projekter. Der er mange muligheder.
Vi er helt åbne overfor hvilke muligheder og temaer inden for kulturarven, I ønsker at satse på i jeres område. Vi forestiller os, at
Distriktsrådet fremstår som hovedarrangør med BLIS og evt. andre som medarrangører. Program og budget udarbejder vi sammen. Vi
forventer over tid at henvende os til alle Kommunens Distriktsråd, og da BLIS har begrænset ”arrangement-kapacitet”, har vi i første
omgang henvendt os til jer.
Vi håber, at I ser positivt på vores forslag og glæder os til at høre fra jer.”

•

Bestyrelsen vil gerne samarbejde med BLIS

Sag: 10 – 2013
Henvendelse fra Ebeltoft distriktsråd om fremtidens Syddjurs
Henvendelsen lyder sådan: ”Ebeltoft Distriktsråd opfordrer Syddjurs Kommunes Byråd samt kommunens 11
Distriktsråd til at indgå i, og medvirke til, en konstruktiv og visionær ideudvikling og debat om Syddjurs Kommunes
fremtid.
Hovedteamet for denne ideudvikling skal være, hvordan Syddjurs Kommune kan blive en mønsterkommune, der er
attraktiv at bo i, at etablere og drive virksomhed i.
Syddjurs kommune arbejder løbende med visioner og planer for den kommunale udvikling, på alle de vitale områder,
såvel fysiske, sociale, sundhedsmæssige områder, Som miljø og byggeri, skoler, veje og trafik og erhvervsudvikling mm.
Planer der er lagt i faste rammer af både tids- og indholdsmæssig karakter.
Kommunen har også tidligere arbejdet med visioner og planer for den kommunale udvikling på f.eks. kultur og
sportsområderne gennem seminardage/idedage, med en bred borgerinddragelse.
Målet med projektet er - gennem en innovativ proces - at arbejde med en vision og en række ideskabelser på det
praktiske plan, der kan bidrage til kommunens udvikling mod en mønsterkommune.
Ideen med processen eller udviklingsforløbet skal ses tredelt:
•
•

dels at kommunen får etableret et idekatalog til videreudvikling og handling
dels at nyttiggøre den viden og de kompetencer som de etablerede distriktsråd repræsentere, med lokalkendskab og
interesse som basis
•
dels at åbne op for en mere tværgående og lokaluafhængig dialog mellem distriktsråd, gennem ideskabelse og
emnedrøftelser af betydning for hele kommunen.
Et udviklingsforløb – startende med seminardage – skal næppe tage hånd om alle kommunale forhold eller relationer
mellem borger og kommune, men kunne på forhånd tematiseres og fokusere på de mere ”praktiske” og
”oplevelsesmæssige” temaer, rettet imod at være en mønsterkommune som f.eks.:
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•
•
•
•
•
•
•

Borgernes tilgang og kommunikation med kommunen
Transparens i den kommunale sagsbehandling
At bosætte sig og blive borger i Syddjurs Kommune
At etablere sig og arbejde i kommunen
At kende til og nyttiggøre de kommunale tilbud og muligheder
At bidrage til, at æstetik og pleje af by og natur er fællesopgaver
At nyttiggøre de etablerede distriktsråd

Ebeltoft Distriktsråd forestiller sig at projektet kunne gennemføres med følgende elementer
- og i et tidsperspektiv på 1-1½ år:
•
•
•
•
•
•

Syddjurs Kommune planlægger og tematisere og Byrådet indbyder til udviklingsforløbet
Der gennemføres seminardage til perspektivering og idéudvikling
Der sammenfattes et idékatalog som resultat
Kommunens afdelinger/medarbejdere viderebearbejder ønsker og ideer.
Der kunne etableres særlige udviklingsgrupper omkring specielle temaer/ideer, hvortil repræsentanter fra distriktsråd
kunne bidrage
Kommunen udarbejder handleplaner på besluttede, bæredygtige forslag/ideer.

Deltagere i forløbet bør være byrådet, kommunale ledere og medarbejdere og kommunens 11 distriktsråd.
Ebeltoft Distriktsråd har taget dette initiativ med henblik på at distriktsrådene kunne inddrages aktivt og nyttiggørende i
kommunens udvikling på en række af de emner der optager rådene. Men på en sådan måde at der tænkes og arbejdes i
den kommunale helhed og med udgangspunkt i at være borger eller virksomhed i Syddjurs Kommune, uanset bopæl”.

•

Bestyrelsen er positiv over for samarbejdet, men ser gerne forslaget mere konkretiseret.

Sag: 11 – 2013
Evt.:

Næste møde: den 25.03. 2013 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam
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Mødested: Molsarkivet, den 25.03.2013 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Flemming, Jan, Gitte, Hans Erik, Søren Erik og Jørgen
Fraværende:

Sag: 12 - 2013
Siden sidst:
TRYG fondens tilbud om opfølgningskursus 15. marts havde tilslutning fra 15 personer. TRYK konsulenten
tilså hjertestarteren ved Dagli´Brugsen på Helgenæs.
Formanden deltog i borgermøde om kommuneplanlægning for Klima og Energi 26.febr. og Infrastruktur 5.
marts samt Vækst- og Landområder 12. marts på Rønde Høj- og Efterskole.
Borgerforeningen har ved tidligere lejlighed fremsendt indsigelse over stop af det blå bybånd ved Rønde og
ikke helt frem til Vest Mols som i gældende plan.
Formanden deltog i Trafikforeningens generalforsamling i Grenaa den 13. marts kl. 19.
Syddjurs opfordrer medlemmer af distriktsråd til at være digital ambassadør. Formanden deltog i møde herom
den 18. marts kl. 12-16.
Poul Bangsgaards bog om J. Kattrup udkommer den 7. juni. Der afholdes reception i Strands Forsamlingshus.
Borgerforeningen indstillede Molsamatørerne og Molsarkivet til kommunens Kultur- og fritidspris ved et
stort AWARD SHOW den 7. marts 2013 i Kom-Bi i Hornslet. Kommunen anmodede ved samme lejlighed
om indstilling af kandidater til den nystiftede Landsbypris. Her pegede vi på de tre landsbyer med friskoler.
• Til orientering

Sag: 13 - 2013
Fællesmøde med BLIS
I forlængelse af sidste møde besluttede bestyrelsen at samarbejde med BLIS. I den anledning er der aftalt
fællesmøde den 25.03.2013 her hos os kl. 19. I mødet repræsenteres BLIS ved Thorkild Hansen og Poul Erik
Bærentzen.
• Blis konkretiserer et forslag om byvandring og kontakter fremtidsforsker Birthe Linddal

Sag: 14 - 2013
Befolkningsprognosen 2012-2024
Kommunerne udarbejder prognoser på mange områder for at være rustet til at tage beslutninger i så god tid
som muligt. Befolkningsprognosen laves for at få overblik over aldersfordeling og vækstpotentialet i
kommunens 12 plandistrikter.
Endnu en gang viser prognosen, at Vest Mols er det 4. største vækstområde med en nettotilflytning på 290
personer i planperioden - kun overgået af Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Prognosen understreger, hvor vigtigt
det er med nødvendig og rettidig omhu i planlægningen. Den kommende kommuneplan må ikke stå i vejen
for udviklingen på Mols og Helgenæs. Vi skal gøre alt, hvad der er muligt for at bevare grundlaget for at
opretholde det gode liv på Mols og Helgenæs. Af kommunens hjemmeside fremgår, hvor kommunen har
byggegrunde til salg. Samtlige byggegrunde - ud over to beliggende i Vrinners - ligger uden for det fjerde
største vækstområde. Distriktsrådet skal presse på for at få Det Blå Bybånd ført helt frem til Tved, og der skal
være plads til et varieret boligbyggeri. For et par år tilbage skrev 183 personer under på en henvendelse til
boligselskab om etablering af lejeboliger, og en gruppe på 20 familier ønsker at etablere et bofælleskab.
• Godkendt

Sag: 15 - 2013
Boliger i Knebel midtby
Efter vedtagelse af lokalplan 371 aktualiseres planerne om etablering af lejeboliger i Knebel midtby tidligere bakket op af 183 underskrifter.
På møde den 25.2.2013 med arkitekt Poul Erik Clausen, der var arkitekt på Randersegnens boligforenings
projekt på hjørnet af Ålshøjvej og Energivej, blev konklusionen for at komme videre, at Borgerforeningen
skulle henvende sig til DjursBO, som er en sammensmeltning af boligforeninger i Syddjurs kommune.
Djursbo har imidlertid ment, at projektet skulle modnes lidt endnu. Boligforeningen ønsker, at behovet
afspejler sig i boligforeningens egen medlemsskare.
• Bestyrelsen opfordrer potentielle lejere til at melde sig på selskabets venteliste.
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Sag: 16 - 2013
Mobil- og bredbånd på Mols og Helgenæs
På workshoppen den 3. marts dukkede kritikken af de elendige IT-muligheder igen op til overfladen.
Mange betaler for en hastighed på deres internet, som de sjældent får. Der har hidtil ikke været
hastighedsgaranti. Imidlertid træder en ny varedeklaration for bredbånd i kraft pr. 1. marts 2013
Med de nye retningslinjer for markedsføring af bredbåndsforbindelser gør Forbrugerombudsmanden og de
relevante organisationer på området op med den utilfredshed, der længe har været med bredbåndsudbydernes
oplysninger om bredbåndshastigheder. Men man kan frygte, at de, der ikke kan få rimelig bredbånd, bliver
mere marginaliserede. TDC har ikke længere en moralsk pligt til at forsyne alle med rimelig bredbånd.
Og for restgruppen er det ikke kun et spørgsmål om 10 eller 20 Mbit/s. Der er folk, der end ikke kan få 2
Mbit/s. Men nu er de på sin vis meldt ude af bredbåndssamfundet og kan kun være sikker på rabat.
Aftalen blev indgået mellem telebranchen og Forbrugerombudsmanden og pålægger branchens største spiller,
TDC og konkurrenter som Telia og Telenor at oplyse en minimumshastighed, når de vil sælge bredbånd til
forbrugerne. Det betyder, at de skal kunne garantere mindst 10 Mbit/s, hvis de sælger en ‘op til 20 Mbit/spakke’. Tidligere har bredbåndsudbyderne kunnet nøjes med udelukkende at skrive ‘op til’ x-antal Mbit/s og
intet andet.
I kommunens nys afholdte høringsrunder om oplæg til kommuneplanen har Borgerforeningen gentagne gange
argumenteret for en bedring af situationen. På de offentlige møder var der stor tilslutning bag ønsket om
væsentlige forbedringer og Syddjurs kommune vil gerne medvirke. Det er ganske enkelt helt nødvendigt at
presse på for en bedre digital infrastruktur. Adgangen til gode internet- og mobilforbindelser er nøglen til at
sikre bedre bosætnings- og erhvervsforhold - også her lokalt på Mols og Helgenæs.
Formanden har på ny sendt opfordring til den nu fjerde ansvarlige minister for området.
• Borgerforeningen vil fortsat presse på for at skabe forbedringer.

Sag: 17 - 2013
Førstehjælpskurser
Lisbeth Jensen, Bygaden 7, Stødov har mailet: ”Som beboer gennem 10 år på Helgenæs - og nyslået efterlønner, har jeg
forsøgt at finde et udvidet førstehjælpskursus i lokalområdet - desværre uden held.
Baggrunden er, at vi må lære at hjælpe hinanden - her så langt fra akutlægebilen. I hvert fald kunne det være hensigtsmæssigt, at så
mange som muligt, ved hvordan man reagerer hensigtsmæssigt i en akut situation. Også uden at vi behøver at køre til f.eks. Århus, for
at få et kursus, men et kursus der er målrettet de lokale forhold.
Mit spørgsmål er, om Borgerforeningen har overvejet at lave et samarbejde med f.eks. Røde Kors, eller andre udbydere af
førstehjælpskurser, om at etablere et lokalt tilbud evt. med støtte fra Trygfonden.
Jeg vil stille noget arbejdskraft til rådighed for i samarbejde med jer, for at få etableret førstehjælpskurser for beboere på Mols/
Helgenæs.

I første omgang har Lisbeth fået tilbud om at deltage i hjertestarterkurset den 15. marts, men har ikke reageret
på dette tilbud.
Lisbet har 20. marts mailet, at hun til efteråret vil søge at samle en gruppe og anmoder om pris på en udvidet
førstehjælp med hjertestarterinstruktion.
• Borgerforeningen kontakter beredskabet, som har uddannet personale, med henblik på etablering af
kurser. Muligheder for kurser på Molsskolen og i Helgenæs præstegård blev fremhævet.

Sag: 18 – 2013
Bofællesskabet Mols Bjerge
De 20 familier, som ønsker at etablere Bofællesskabet Mols Bjerge, har fået afslag fra DjursBO, som var det
Boligselskab Syddjurs Kommune ville foretrække som samarbejdspartner. DjursBO er ikke interesseret i at
forestå bofællesskabets byggeri.
OK-fondens direktør, Eva Lunding Olsen har oplyst, at OK-fonden gerne vil forestå byggeriet, hvis fonden
kan føle sig velkommen i kommunen. I den anledning har formanden kontaktet flere ØK-medlemmer
herunder borgmesteren for at sikre sig, at DjursBO ikke nødvendigvis skal være samarbejdspartner.
På den baggrund har Bofællesskabet Mols Bjerge genfremsendt ansøgningen med OK-fonden som bygherre
efter reglerne om støttet byggeri.
• Bestyrelsen støtter fortsat etableringen af bofællesskabet.

Sag: 19 – 2013
Molsportalen
Syddjurs kommune afviklede 3. marts en workshop på Rødegård i Vistoft med deltagelse af ca. 45 personer.
Deltagerne var samlet i den hensigt at få belyst de mulige potentialer og stedsbunde ressourcer, fysiske som
menneskelige, der er til stede på Mols. Et forsøg på at danne grundlag for nye fællesskaber og synergi’er
mellem allerede eksisterende aktiviteter og erhverv samt iværksætte nye. De tilstedeværende efterlyste en
fælles portal og afslørede en fatal mangel på kendskab til de nuværende muligheder gennem Molsportalen.
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Efterfølgende er der foretaget et par ændringer i portalen, som ved samme lejlighed også fik flere brugere.
Portalen har en udfordring på markedsføringsområdet. Den har pt. ca. 250 brugere.
• Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med portalen og vil gerne udbrede kendskabet til portalen.

Sag: 20 – 2013
Mobil og bredbånd
Regeringen fremlagde 13. marts sit udspil om bedre bredbåndsforbindelser og mobildækning til hele
Danmark. Udspillet forbedrer rammebetingelserne for teleselskabernes investeringer, og kommunernes
muligheder for at fremme bedre bredbånd gennem offentlige indkøb og dækningskrav styrkes. Med udspillet
fastsætter regeringen også en ny, 2020-bredbåndsmålsætning for uploadhastigheder på mindst 30 Mbit/s.
Hermed sætter regeringen et pejlemærke for den fremtidige digitale infrastruktur. Endelig forbedres
forbrugerbeskyttelsen, og borgerne får bedre muligheder for at agere som aktive og kritiske forbrugere på
telemarkedet.
Der vil være nogle, som vi skrev til ministeren dagen før fremlæggelsen, der ikke vil få leveret bredbånd på
almindelige markedsvilkår. Derfor må politikerne gribe ind og tage ansvaret for at få de sidste med om bord.
Det er ikke sket. Regeringen - som alle tidligere regeringer - vil ikke pålægge forsyningspligt, og selskaberne
vil derfor ikke rulle nettet ud, hvor det skæpper for lidt i kassen, som vi citerede i brevet til ministeren. Det
var bedre tider, da den slags firmaer havde koncession med pligt og ikke kun ret til forsyning. Det offentlige
digitaliserer uden krav om effekt og realisme. Bornholm dog undtaget, idet øen får tildelt 60 mio. kr. over to
år til at udrulle fibernet.
Mange kræfter bruges på at digitalisere det offentlige og nå ud til borgerne af digital vej. Der stilles ligefrem
krav om digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige. Det er ikke anstændigt, at
det offentlige stiller krav til digital kommunikation, hvis en del af befolkningen ikke har mulighed for at
deltage. Løftet om hurtigt bredbånd uanset, hvor man bor, kan - stik mod hensigten hvis ikke det opfyldes hurtigt ændre sig til afvikling i stedet for udvikling af de områder, regeringen havde planer om at støtte.
Formanden har derfor henledt opmærksomheden på paradokset og fremsendt borgerforeningens reaktion på
udspillet til ministeren med kopi til byråd og presse.
Endvidere har formanden såvel telefonisk som skriftligt kontaktet NRGi om mulighed for samarbejde med
Syddjurs kommune om etablering af fibernet. De lokale repræsentanter fik tilstillet kopi og et kort indledende
møde med NRGi synes at være inden for rækkevidde.
• Godkendt

Sag: 21 – 2013
Molshallen årsmøde
Jan Birk deltog i årsmødet for Molshallen den 13. marts kl. 20. Afbud fra Gitte Müermann.
Der ønskes en drøftelse af Hallens situation – herunder økonomi.
• Jan orienterede fra mødet.

Sag: 22 – 2013
Evt.:
Borgerforeningen har på vegne af Strands Forsamlingshus søgt om midler til en projektor.

Næste møde: den 22.04. 2013 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam
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Mødested: Molsarkivet, den 22.04.2013 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Flemming, Jan, Gitte, Hans Erik, Søren Erik og Jørgen
Fraværende:
Sag: 23 - 2013
Siden sidst:
Arkitektfirmaet Poul Erik Clausen inviterer til reception i anledning af firmaets 25- års jubilæum den
19.4.2013 kl. 12.
Turbine Forlaget fremsender Poul Bangsgaards bog om J. Kattrup vedlagt anmodning om udbetaling af
tilskud på 6000, som tidligere bevilget af bestyrelsen den 1.5.2012.
LAG-Djursland oplyser, at vores ansøgning er rykket frem fra en 12. plads til en 8. plads på ventelisten.
Nationalpark Mols Bjerge indbyder til to spændende dage om geologien i nationalparken. Som optakt til
workshoppen vil der lørdag den 4. maj vil være en ekskursion til 6 forskellige lokaliteter. Ekskursionen starter
med morgenmad kl. 9.30 ved Nedre Strandkær, hvorefter der i bus køres fra stedet kl. 10. Undervejs på
ekskursionen vil der blive serveret frokost og eftermiddagskaffe og kage inden turen slutter ca. kl. 16.30 igen
på Nedre Strandkær.
Selve workshoppen bliver afholdt søndag den 5. maj på Øvre og Nedre Strandkær og her vil fokus være at
gøre status over geologien i nationalparken, og hvad der mangler af viden, for at opfylde målene for
geologien i området. Efterfølgende vil der være oplæg og gruppearbejde rettet mod at få konkretiseret fagets
anbefalinger til, hvilke projekter der med fordel kan igangsættes på baggrund af en status over eksisterende
viden og materiale. Tilmelding skal helst ske på dette doodlelink http://doodle.com/7vppypd62kc8zmwb,
inden 25. april
Syddjurs har 16.04.2013 givet landzonetilladelse til opsætning af mobilmast i Femmøller.
Hornslet distriktsråd inviterer til møde med folketingsmedlemmer på Hornslet Kro 29. april 2013 kl. 19.00
• Til orientering

Sag: 24 - 2013
Hjertestarter
SafetyGroup opsætter landsdækkende hjertestartere for TrygFonden og uddanner brugere i at betjene
hjertestarterne. Efter kurset den 15. marts konstateredes fejl på hjertestarteskabet, der er opsat på
Dagli´Brugsen på Helgenæs. Tilkaldt elektriker konstaterede, at der fremme ved skabet var den krævede
spænding. Skabet afgav hverken lys eller lyd som ventet ved åbning. Efter korrespondance med SafetyGroup
fremsendes modul til udskiftning i skabet. Hans Henrik Schmeltz har udskiftet modulet, og det udskiftede
modul er returneret som aftalt.
• Godkendt

Sag: 25 - 2013
Mobil- og bredbånd på Mols og Helgenæs
På sidste møde godkendte bestyrelsen en henvendelse til NRGi om mulighed for samarbejde med Syddjurs
kommune om etablering af fibernet. De lokale repræsentanter fik tilstillet kopi. 3 ud af 4 repræsentanter har
reageret og hver for sig kontaktet NRGi med henblik på et møde. Salgschef Henrik Spanggaard har i en
svarmail oplyst, at han vil kontakte Syddjurs kommune og afsøge de muligheder, der måtte være for
etablering af Fibernet i området. Der er endvidere aftalt møde 15. maj kl. 14:00 med NRGi, der repræsenteres
af Søren Sørensen og Ole Svenningsen.
EbeltoftS.net er en forening, der leverer internetadgang. EbeltoftS.net bliver udelukkende bygget, drevet og
vedligeholdt af frivillige. Det vil sige, at ingen bliver lønnet for det arbejde de udfører. Det er derfor at
priserne kan holdes nede, og båndbredden oppe. EbeltoftS.net er en ikke kommerciel forening, og kan på
ingen måde tjene penge på brugerne, alt overskud bliver brugt til at udbygge og forbedre nettet. Foreningen
har henvendt sig til Borgerforeningen og bedt om, at vi omtalte denne mulighed. Se folder! Henvendelsen
ligger også på hjemmesiden.
Erhvervs- og vækstminister, Anette Vilhelmsen har svaret på foreningens henvendelse om det uanstændige i
at stille krav om digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige, hvis en del af
befolkningen slet ikke har mulighed for at være med.
Det fremgår af ministerens svar, at postdistrikt 8420 Knebel vil få 10Mbit/s senest i 2015.
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Endelig oplyses, at Erhvervsstyrelsen vejleder om, hvordan man bedst muligt lokalt kan fremme
bredbåndsudviklingen. Foreningen er velkommen til at kontakte Rikke Rosenmejer, rikros@erst.dk i
Erhvervsstyrelsen.
Onsdag den 17. april 2013 havde Udvalget for Landdistrikter og Øer inviteret en særlig udvalgt kreds af
eksperter og partshavere til en høring om muligheder og barrierer for hurtigt bredbånd til alle i
landdistrikterne og på øerne.
Høringen viste, at hurtigt bredbånd ligger Udvalget for Landdistrikter og Øer meget på sinde. Der er en klar
politisk forståelse af, at bredbånd er særdeles vigtig for at få skabt jobs, bosætning og udvikling i
yderområderne. Men som det fremgår af høringen, er der ikke en simpel løsning lige for hånden. Det er en
relativt teknisk sag, som ikke har én løsning, men måske mange delløsninger.
• Der arbejdes videre

Sag: 26 - 2013
Førstehjælpskurser
I forlængelse af sidste møde har Hans Erik gennem beredskabet på Mols og Helgenæs fremsendt tilbud på
kursus i førstehjælp. Kurset omfatter 4 timers førstehjælp, indholdene livreddende FHJ - Hjerte Lunge
Redning (HLR) med og uden AED (hjertestarter). Udlevering af personlig førstehjælpsbog ("Lær førstehjælp
til voksne og børn"). Det maximale deltager antal pr. kursus er 14. Pris pr. kursus 4.800 kr.
• Godkendt

Sag: 27 – 2013
Bofællesskabet Mols Bjerge
Det fremgår af dagsorden 18.04.2013, at ØK skal beslutte, om der skal gives en positiv tilkendegivelse til at
arbejde videre med etablering af ca. 22 almennyttige boliger i Knebel.
Tidligere har Distriktsrådet for Mols og Helgenæs anbefalet, at der arbejdes videre med planerne om at
etablere Bofællesskabet Mols Bjerge. I den anledning erindres ØK om at:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Projektet søges gennemført i kommunens fjerde største vækstområde.
Knebel atter i år i flg. Listen (Bolika.dk - offentliggjort af lokalavisen) er den mest populære bosætnings by på
Djursland med en 106 plads i hele Danmark. Hornslet er rykket 6 pladser ned til nr. 155 medens Rønde er rykket 6
pladser op til nr. 183 efterfulgt af Ebeltoft på 216. pladsen.
Knebel er den landsby i Syddjurs, som procentvis er vokset mest efter Ugelbølle.
Fra Miljøministeriets hjemmeside Byliv der betaler sig ses eksempler på vigtige parametre for boligværdier:
a. Boligværdien stiger med 15-30 pct. inden for 300 m fra kysten.
b. Boligværdien falder med 1-4 pct. for hver bar eller cafe indenfor 100 meter.
c. Boligværdien falder med op til 20 pct. ved støjniveauer over 75 dB.
Der er kun to kommunale grunde til salg i det fjerde største vækstområde
Projektet skaber øjeblikkelig tilflytning til kommunen. Boligerne er udlejet på forhånd.
Projektet skaber variation i områdets boligformer.
Placeringen af det ansøgte passer fint ind i kommunens øvrige kriterier for bosætningspolitik og salg klods op af
Nationalpark Mols Bjerge.

Der er efter Distriktsrådets opfattelse god grund til at komme videre med et boligprojekt, som fra start har
udlejet samtlige boligenheder (Indskud er betalt med 20.000 kr. og Bofællesskabet har oplyst, at man har en
venteliste.)
De fleste beboere forventes at blive boende i de næste 20-30 år, så forsigtighedsvurderinger og bange anelser
om ledige boliger i indstillingen til mødet forekommer en smule overdrevet og vanskelig at sige noget som
helst om inden for tidshorisonten.
Borgmesteren mailede straks tilbage: ”Jeg er sikker på, at Økonomiudvalget vil lade dine kommentarer indgå i
beslutningsgrundlaget. Af materialet, der er udarbejdet i forbindelse med kommuneplanen, fremgår det også, at der er
stor interesse for at flytte til Knebel og omegn”. Beslutningen i Økonomiudvalget blev da også, at
1. der arbejdes med etablering af 18 almennyttige boliger i Rønde som bofællesskaber med kommunal anvisningsret,
2. der arbejdes med etablering af 22 almennyttige boliger i Knebel som bofællesskaber med kommunal anvisningsret. Der igangsættes
lokalplan for området,
3. boligerne opføres af DjursBO med mulighed for aftaler efter §51 A om udlejning,
4. djursBO anmodes om at indgå i projekterne,
5. der i projekterne indgår, at der arbejdes med energi og udvikling af det almennyttige byggeri.

•

Godkendt
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Sag: 28 – 2013
Fællesmøde med BLIS
BLIS har holdt bestyrelsesmøde og foreslår, at vi sætter processen i gang ved at mødes i Knebel til en hurtig
gennemgang af turen for at vælge endelige SPOTsteder, rollefordeling og dato for arrangementet.
Forslag til tidspunkt: tirsdag den 23/4 kl. 19.30 : Molsskolens indgang. Fra BLIS deltager Hans Grøn,
Thorkild Hansen, evt. Kitt Egefjord og Poul Erik.
• Fra Borgerforeningen deltager Birgit, Flemming og Jørgen.

Sag: 29 – 2013
Forslag til lokalplan 364
Der er igangsat en lokalplanproces for et boligområde i den nordvestlige del af Knebel. Inden for
lokalplanområdet findes en 3-længet landbrugsejendom, som består af et stuehus på ca. 160 m² og
udbygninger på ca. 200 m². Det er fra denne ejendom, jorden til boligområdet udstykkes. I forbindelse med
lokalplanlægningen er fremsat alternative dispositionsplaner, hvoraf nogle forudsætter Præstemarken 2
nedrevet med henblik på at udnytte ejendommen til nye åben-lav eller tæt-lav bebyggelser. PUK-udvalget
forelagde problemstillingen for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, som den 08-04-2013 vedtog at være
sindet at godkende en nedrivningstilladelse af Præstemarken 2, og at lokalplanforslaget bibeholder
muligheden for at udnytte ejendommen til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Det vil fremgå tydeligt af
lokalplanens redegørelse, at en konsekvens af den endelige vedtagelse kan blive en efterfølgende nedrivning
af ejendommen. Den konkrete nedrivningstilladelse vil dog først blive behandlet ved ejerens anmodning, og
efter den lovbestemte offentlige høring.
En nedrivning af Præstemarken 2 har ikke været sendt i høring hos Museum Østjylland, BLIS (By- og
landskabskultur i Syddjurs) og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (som det gør sig gældende
ved en egentlig ansøgning om nedrivning). Borgerforeningen anbefaler nedrivning af ejendommen.
• Godkendt

Sag: 30 – 2013
Projekt Fremtidens Landsby
Region Midtjylland har rykket kommunen for en afslutning af projektet. Udviklingskonsulent, Michael
Tolstrup har derfor anmodet projektholder om en opgørelse over afholdte projektudgifter.
Imidlertid fastholdes, at endnu ikke afholdte udgifter vedr. planlægning af bypark og torv - som i mødet den
28.01.2013 blev lovet afholdt af projektmidlernes a conto udbetaling - skal medtages. Regnskabet kan derfor
ikke afsluttes.
Beslutning om, hvad der skal ske med de tre tanke, ligger hos kommunen, og har opsættende virkning på
planlægningen af torv. Eftersom man desuden i kommunen har fundet en gammel dokumentation for
tilstedeværelsen af de tre tanke, som burde være indgået i sagsbehandlingen om registrering af den slags
allerede i de gamle amter tid, synes kommunen at have en stærk interesse i at få fjernet pågældende tanke. Det
er derfor aftalt, at kommunen lægger sig i selen for at undersøge muligheden for at lade tankene fjerne for
projektmidler, idet det må betegnes som værende element i klargøring af grunden.
• Godkendt

Sag: 31 – 2013
Evt.:
•

Molbostøtten efterses. Hans Erik kontakter Arne Hvid Laursen.

Næste møde: den 03.06. 2013 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2013
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Side 12

Mødested: Molsarkivet, den 03.06.2013 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Gitte, Hans Erik, Søren Erik og Jørgen
Fraværende: Flemming
Sag: 32 - 2013
Siden sidst:
Formanden deltog i møde med folketingsmedlemmer på Hornslet Kro 29. april 2013 kl. 19.00 arrangeret af
Hornslet distriktsråd.
Formanden blev opfordret af Syddjurs kommune til at deltage i møde på Molsskolen om den videre indsats i
Strategisk forretningsplanlægning.
DjursBO’s bestyrelse har på møde 15.5.2013 godkendt et samarbejde med henblik på byggeri af et
bofællesskab i Knebel.
Der afholdes reception i Strands Forsamlingshus den 7. juni kl. 16. Anledningen er udgivelsen af ”Med Mols
i hjertet”. Jan Birk foreslår, at Borgerforeningen donerer receptionsvin til en værdi af 4-500 kr.
• Til efterretning, idet receptionsgaven blev godkendt.

Sag: 33 - 2013
Hjertestarter
Region Midtjylland har sammen med landets øvrige regioner besluttet at refundere udgifter til elektroder i
forbindelse med brug af private hjertestartere, hvis hjertestarteren er anvendt efter henvisning fra AMKVagtcentralen på 112. Hjertestarterens elektroder, der bliver klistret på brystet af patienten, kan kun bruges én
gang. Det rejser spørgsmålet om betalingsansvaret, når en hjertestarter er brugt, efter henvisning fra AMKVagtcentralen. Fra AMK-Vagtcentralen efterlyses personer, som vil stille sig til rådighed i tilfælde af 112
opkald. Borgerforeningen har fået anmodning om at medvirke til at udbygge en frivillig kreds af personer.
Opfordringen er lagt på hjemmesiden.
• Jan retter henvendelse til potentielle personer.

Sag: 34 - 2013
Mobil- og bredbånd på Mols og Helgenæs
Formanden og Flemming Nygaard deltog i møde 15. maj kl. 14:00 med NRGi, der repræsenteres af adm.
direktør Søren Sørensen og sekretariatschef Ole Svenningsen hos Kurt Birkdal fra repræsentantskabet. NRGi
udviste positiv interesse for at arbejde videre med at forbedre bredbåndssituationen på Mols og Helgenæs. Pt.
er fibernettet fremført til Grønfeld og tanken er en fortsættelse til Ebeltoft. Der er positiv interesse for kobling
til Vrinners, Knebel og Tved, men forudsætter kritisk masse betragtninger.
Som oplyst på sidste møde lovede salgschef Henrik Spanggaard NRGi i en svarmail, at han vil kontakte
Syddjurs kommune og afsøge de muligheder, der måtte være for etablering af Fibernet i området. Direktør
Søren Sørensen bekræftede, at der allerede den 16. maj skulle være møde med Syddjurs kommune, og lovede
efterfølgende at orientere borgerforeningen om resultatet.
TDC har på det seneste opgraderet med såkaldte mikrocentraler i Vrinners og Knebel, hvilket har ændret
hastigheden her fra max 4Mbit/0.37Mbit til max 14Mbit/4.10Mbit. Tilsvarende meddeler TDC, at der vil
blive opsat yderligere mikrocentraler i Vistoft, Begtrup, Oversø.
Høringen 17.apr. viste, at hurtigt bredbånd ligger Udvalget for Landdistrikter og Øer meget på sinde. Der er
en klar politisk forståelse af, at bredbånd er særdeles vigtig for at få skabt jobs, bosætning og udvikling i
yderområderne. Men som det fremgår af høringen, er der ikke en simpel løsning lige for hånden. Det er en
relativt teknisk sag, som ikke har én løsning, men måske mange delløsninger. Det fremgår også af ministerens
svar, at der er råd og vejledning at få hos Erhvervsstyrelsen om, hvordan man bedst muligt lokalt kan fremme
bredbåndsudviklingen, hvorfor der er fremsendt en henvendelse herom. Fra Erhvervsstyrelsen afslører en
telefonsamtale, at Borgerforeningens interesse har medført forøget aktivitet fra såvel myndigheder som mobilog bredbåndsaktører. Erhvervsstyrelsen anbefaler Borgerforeningens strategi om at danne alliancer og
indhente tilbud bredt i samarbejde med kommunen.
• Bestyrelsen vil fortsat arbejde for de bedst mulige betingelser
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Sag: 35 – 2013
Projekt Fremtidens Landsby
I forlængelse af sidste møde har kommunen nu meddelt, at de tre nedgravede tanke på henholdsvis 9, 12 og
15 m3 på Burgergrunden vil blive fjernet for projektmidler, som foreslået af Borgerforeningen. Forvaltningen
har accepteret, at afslutningen af regnskabet for Projekt Fremtidens Landsby udskydes til regningen for
fjernelsen af de nedgravede tanke foreligger. Det ventes, at regionen er indforstået hermed, idet projektet
indeholder en passus om klargøring af ”riveklar grund” på matriklen. Skulle det mod forventning give
anledning til revisionsbemærkning fra regionen, vil Syddjurs kommune selv stå for merudgiften og slipper så
til gengæld for konsekvenser af manglende rettidig sagsbehandling vedr. grundens tilstand. På det seneste har
kommunen ændret strategi og vil nu kun opfylde tankene med sand. Forvaltningen har bedt Ingeniør Mogens
Vesterskov om at påtage sig projektet.
Der foreligger nabohenvendelse, som lidt utålmodigt ønsker at få progression i processen.
Til mødet foreligger revideret plan fra arkitekt Kurt Birk.
LAG-Djursland har besluttet at sende de ansøgninger fra ventelisten, som er ”grydeklare” til ministeriet i håb
om, at der kunne ske at komme penge i løbet af efteråret. Skal vores projekt være med – uden at have vished
for, at der bliver penge til projektet – skal der indsendes to sammenlignelige og konkurrerende tilbud på de to
budgetposter over 15.000 kr. inden den 18. juni. Desuden skal indsendes et nyt budget (side 8 og 9 i
ansøgningsskemaet), der passer til de indhentede tilbud. Hans Erik er allerede i gang med at indhente de to
tilbud.
• Godkendt, men det beklages, at tankene ikke fjernes.

Sag: 36 – 2013
Grundlovsdag
Søren Erik har som tovholder for grundlovsarrangementet i samarbejde med fællesmenighedsrådene i Knebel
og Rolsø sogne aftalt med menighedsrådene, at Borgerforeningen nu står for traktementet, medens
menighedsrådet betaler for opstilling af lydanlæg. Kirkekoret med korleder Judith Völker står for det
musikalske indslag efter grundlovstaleren, som er fhv. formand for Folketinget, Chr. Mejdahl.
Der er udsendt annonce og pressemeddelelse.
• Godkendt. Vi mødes kl. 13! Tovholder sørger for købmandskurv i stedet for vingave.

Sag: 37 – 2013
Erhvervskonferencen
Fra Syddjurs kommune fik formanden opfordring til at deltage i opfølgningsmøde på Molsskolen den 15. maj
kl. 17.00 om den strategiske erhvervsplanlægning på Rødegård i Vistoft den 03.03.2013. Der forelå følgende
dagsorden:
Projektopsamling og oplæg (det fremsendte notat) v. Jørgen Vium, konsulent fra Niras
Dialog – hvor lægges indsatsen og hvordan former vi den videre proces? Konklusionen blev, at:
Der arbejdes videre med et konkret projekt som en pakkeløsning med invitation til møde på Rødegård den 24. juni kl.
18.30-22.00 for at skabe yderligere udvikling og synergi omkring nye oplevelsestilbud med udgangspunkt i Mols og
Nationalparken. Det kan f.eks. være indenfor:
o Heste - rideture og naturguidning, heste og B&B, hestevogne mv.
o Aktiv på land - cykelferie, cykelture, løbeevents, trekking mv.
o Aktiv på havet – kajak, surfing, dykning mv.
o Fødevarer – tour de mols mad, spis nationalparken
o Kultur – oplevelsesture, kunsthåndværker, Slettehage fyr mv.
o Overnatning – som en del af oplevelsen
Det eksisterer allerede i dag en række gode tilbud omkring naturformidling, såvel som andre aktiviteter. På mødet er der
specielt fokus på at udvikle nye attraktive pakker, ture og produkter, som på sigt kan markedsføres overfor turister m.fl.

Der er udsendt invitation til mødet på Rødegård, som endvidere er annonceret i såvel presse som på
Molsportalen.
• Godkendt

Sag: 38 – 2013
Byvandring
Siden sidste møde har BLIS og Borgerforeningen sat gang i processen og været samlet til en hurtig
gennemgang af turen for at vælge endelige SPOTsteder, rollefordeling og dato for arrangementet.
Mødet fandt sted tirsdag den 23/4 kl. 19.30 ved Molsskolens indgang. Fra BLIS deltog Hans Grøn, Thorkild
Hansen og Poul Erik. Fra Borgerforeningen deltog Birgit og Jørgen. Vedlagt følger forslag til byvandring i
Knebel. Forslaget har fået støtte fra projektgruppen for strategisk erhvervsplanlægning. Syddjurs kommune
vil gerne have byvandringen dokumenteret i billeder og på film og har derfor henvendt sig til en
samarbejdspartner om projektet.
• Godkendt
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Sag: 39 – 2013
Sejlads Samsø-Århus-Skødshoved
Formanden har gentagne gange rykket direktøren for projektet for at høre om udviklingen. Gennem længere
tid har der været tavshed. Imidlertid har Støttegruppen på Samsø afholdt generalforsamling den 12. maj og
her løftes lidt af sløret for projektets status. Der mangler fortsat finansiering og ruten vil i første omgang alene
besejle Samsø og Århus. Se mere her!
• Til efterretning

Sag: 40 – 2013
Skiltemanual 2013
Syddjurs kommune fremsender skiltemanual til samtlige kommunens distriktsråd, handelsstandsforeninger
mv. Kommunen ønsker med Skiltemanual 2013 at opfordre borgere til forhåndsdialog for at
afdække de muligheder og begrænsninger, der måtte være i det enkelte tilfælde. Skiltemanual 2013 er
vedtaget som vejledning til borgerne og som generel administrationspraksis og rammegrundlag for kommende
lokalplaner. Eventuelle kommentarer bedes fremsendt senest torsdag den 6. juni 2013. Efter ca. seks
måneder vil kommunen fortage en evaluering af erfaringerne med Skiltemanual 2013.
• Til efterretning

Sag: 41 – 2013
Spot på kulturen – alternativt vælgermøde
Vil I medvirke til at skabe endnu bedre vilkår for kulturlivet i Syddjurs Kommune spørger BLIS og indbyder en bred
gruppe af Kommunens kulturaktører til medvirken i et offentligt arrangement – SPOT PÅ KULTUREN 2013 - om den
fremtidige kulturpolitik i Syddjurs Kommune. For at sikre et solidt grundlag for en kvalificeret og udbytterig politisk
debat, beder vi hermed - i lighed med vores arrangement i 2009 – om jeres hjælp til og opbakning om valgmødet.
Arrangementet afholdes i Teatersalen på Rønde Højskole torsdag den 14. november 2013 kl. 1900 - 2300.

•

Bestyrelsen vil gerne koncentrere sig om det traditionelle vælgermøde på Mols og Helgenæs

Sag: 42 – 2013
Førstehjælpskursus
Lisbeth Jensen, Helgenæs har samlet en flok på 14 personer, som gerne vil deltage i kursus om førstehjælp.
De har tilsagn om at låne lokale i Mols fysioterapi uden beregning. Under forudsætning af deltagertal og
tilsagn fra instruktør iværksættes kurset snarest. Medlemmer af Borgerforeningen får rabat på 100 kr.
Ellers bliver prisen 350 kr. pr. deltager ved 14 tilmeldte. Lisbeth foreslår søndag den 25. august kl. 9 – 13,
hvis instruktøren kan? Ellers en anden søndag.
• Det meddeles, at instruktøren kan påtage sig opgaven den 25. aug.

Sag: 43 – 2013
Forslag til Lokalplan 364 Præstemarken Knebel
Efter en længere proces fremlægger byrådet forslag til lokalplan 364 til godkendelse og fremlæggelse i en otte
ugers høringsperiode med offentligt møde herom mandag den 17. juni kl. 17.
Lokalplanforslaget er tilrettet jævnfør beslutning i Udvalget for Plan, udvikling og kultur den 10. april 2013
om redegørelse for eventuelt støjpåvirkning fra den nordfor lokalplanområdets eksisterende, ældre vindmølle.
Der er således tilføjet bilag med lokalplanforslag nr. 364 version 30.05.13, som tager højde for vindmøllens
tilstedeværelse.
Desuden er beslutning i NTM den 8. april 2013 om, at man vil være sindet at godkende en
nedrivningstilladelse af Præstemarken 2 skrevet ind i lokalplanforslagets redegørelsesdel. Det betyder
således, at en konsekvens af den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan kan betyde en efterfølgende
nedrivning af ejendommen.
• Bestyrelsen bakker op om lokalplanen

Sag: 44 – 2013
Evt.:
Næste møde: den 13.08. 2013 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam
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Mødested: Molsarkivet, den 13.08.2013 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Gitte, Hans Erik, Søren Erik og Jørgen
Fraværende: Flemming

Sag: 45 - 2013
Siden sidst:
Forslag til Lokalplan 364 - for et boligområde ved Præstemarken i Knebel nord - gav ikke anledning til
protester ved fremlæggelsen på det offentlige møde på Molsskolen. Tværtimod roste samtlige fremmødte
borgere planen med klapsalver. Med den meget attraktive placering sigtes mod et eksklusivt boligområde,
ligesom der planlægges med ensartethed i bebyggelsens fremtræden og fastlagte byggefelter sikrer det
værdsatte boligparameter - havudsigt! Høringsfasen løber frem til 30.07.13
Hjemmesiden runder i disse dage 10.000 besøg, og siden har stort set dagligt besøg. Mailinglisten omfatter
242 tilmeldte. Medlemstallet er pt. 527.
6. Årgang på Molsskolen takker for borgerforeningens tilskud til klassernes Islandstur.
Ugelbølle Distriktsråd inviterer til Ugelbølledagen den 24.08.2013.
Syddjurs kommune inviterer landsbyer fra hele Region Midtjylland til kick-off konferencen ”Gentænk
Landsbyen under Kulturhovedstadsprojektet Aarhus2017”

•

Til orientering

Sag: 46 - 2013
Hjertestarternetværk
Der er tilsagn fra 7 personer til akuthjælpefunktionen på Mols og Helgenæs. På netværkets indledende møde
forklarede Frits Kofod på vegne af AMK, hvad opgaven går ud på. Deltagerne vil danne hjertestarternetværket på Mols og Helgenæs og løbende mødes med hinanden, dels for at udveksle erfaringer og dels for
at støtte hinanden i arbejdet. Frits påtog sig rollen som tovholder for netværket og indkalder til næste møde.
Der er registreret 13 hjertestartere på Mols og Helgenæs. Se www.hjertestarter.dk . Endvidere findes gode
apps til smartphones: 112app – hjertestart – red Liv.
• Til efterretning, idet det er ønskeligt med en mere jævn bopælsfordeling blandt deltagerne – især i
Tved og på Helgenæs kunne det være dejligt med flere personer i netværket.

Sag: 47 - 2013
Mobil- og bredbånd på Mols og Helgenæs
Fra det afholdte møde på Rådhuset 20. juni mellem Ole Svenningsen, NRGi, Ole Højgaard, NRGi, Kurt
Birkedal, NRGis repræsentantskab, Jørgen Ørgård, Borgerforeningen Mols, Henrik Friis, Syddjurs Kommune
og Bo Kristensen, Syddjurs Kommune foreligger følgende notat:
”NRGi har holdt møde med borgerforeningen Mols 15. maj og plangruppen med HF og OH er mødtes den 16.maj.
Der er sket en kortlægning af, hvad der p.t. findes af fibernet i Syddjurs – dels ejet af NRGi, dels ejet og/eller anvendt af Syddjurs
Kommune. NRGis net er godt med i den nordvestlige del af kommunen og frem til Rønde/Feldballe, men mangler i Ebeltoft og på
Mols.
Man har også kortlagt potentielle kunder – større virksomheder og ferieboliger med særlig fokus på ferieboliger med en værdi over
1,5 mio. kr., som især anvendes til udlejning.
HF: Syddjurs Kommune er interesseret i at dækningen med bredbånd kommer så langt ud i kommunens kroge som muligt. Der ønskes
endvidere etableret en redundans-fiber til understøttelse af kommunens egen fiber.
OH: En fiber fra Grønfeldt via Femmøller til Ebeltoft vil være den hurtigste/korteste/billigste.
HF: Hotspots er et incitament til at komme ud blandt kunder uden for byerne. Kan vi synliggøre behov, som kan trække i udviklingen?
OS: Etableringen af en erhvervsforbindelse til lufthavnen har trukket fibernettet via Tåstrup/Feldballe, hvor man har indgået aftale
med den lokale antenneforening. Nogle skal tage det praktiske initiativ.
OH: Hvis vi kan få lov til at pløje kablerne ned, så bliver det hele meget billigere.
OS: Med hensyn til kritisk masse, så er erhvervskunder/offentlige myndigheder vigtige at få med, idet private brugere kun kan bindes
for 6 mdr.
OH: hvis vi skal lave nye hovedtraceer, så har vi behov for nogle større kunder i enden på disse.
OS: Vil Syddjurs Kommune være kunde på NRGis fiber? – hvilke forbindelser vil man købe sig ind på? Vil Syddjurs Kommune
finansiere hotspots forskellige steder i kommunen?
HF: den økonomiske beslutning ligger i min afdeling, men der skal først sikres en politisk forankring.
KB: hvordan sætter vi gang i noget lokalt? Skal vi starte i Grønfeldt og arbejde ned mod Femmøller med indkaldelse til borgermøder
o.s.v.?
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HF: første fase er Grønfeldt til Ebeltoft, men vi skal også have en gren ned mod Knebel. Kan vi handle lidt med hensyn til kravene og
tilslutning, hvis f.eks. den ene gren giver en særlig god tilslutning?
OS: NRGi skal kunne præsentere en bæredygtig business case over for repræsentantskabet. Hvad er tilbagebetalingshorisonten, hvor
meget kan vi tillade os at handle?
HF: vi vil gerne bruge lidt ekstra for at understøtte udviklingen
OS: vi skal tilbyde fiberadgang til 50% af vores andelshavere.
OS: Syddjurs Kommune og borgerforeningen er vigtige partnere, når vi skal ind i det enkelte lokalområde – de skal bane vejen, være
ambassadører for tiltaget.
JØ: skal jeg arbejde for at mobilisere borgerne på Mols yderligere på nuværende tidspunkt?
OS: nej vent med det – hvis der f.eks. viser sig at være krav om 120% tilslutning i Knebel før man udruller fiber, så kan vi lige så godt
lukke snakken før vi når så langt.
HF: der skal være en politisk afklaring til fase 1 i august måned. Kan komme på ØK den 21. august.
Næste møde holdes mandag d. 26. august i Ebeltoft.
Martin Damm, formand for KL’s teknik- og miljøudvalg rykker til undsætning i Politiken: »Det burde have været
en tilskudspulje med statsmidler som til Bornholm, men det kunne vi ikke komme igennem med i forhandlingerne, og så var det
næstbedste en lånepulje. Som med elektricitet burde det være en kollektiv forpligtelse på nationalt niveau at udrulle netforbindelser til
danskerne« KL finder det paradoksalt, at det offentlige stiller stadig større krav til borgerne om at kommunikere

digitalt uden samtidig at sikre en brugbar netforbindelse.
»For borgere og virksomheder foregår alt efterhånden over nettet. Mange af de nye velfærdsløsninger såsom telemedicin er netop
beregnet til yderområder med lang afstand til sygehusene, men det er jo der, nettet er tyndest. Der er stor ulighed i udbredelsen af
hurtige forbindelser, og det rammer der, hvor der er længst mellem husene«, fortsætter Damm, der også er borgmester i

Kalundborg.
• Som lovet på mødet den 20. juni ville forvaltningen fremme en samlet handlingsplan til ØK-møde i
august 2013, hvilket er sket. Formanden deltager i plangruppens møder og er inviteret med til
bredbåndskonferencen i Skjern 28. august 2013

Sag: 48 – 2013
Projekt Fremtidens Landsby
Det sker ikke - som tidligere meddelt - at de tre gamle benzintanke fjernes fra burgergrunden i Knebel.
Syddjurs kommune, der ejer grunden, har besluttet at fylde tankene op med sand og fredag den 28. juni
frilægges mandedæksler og påfyldningsstutse, hvorefter tankene tømmes og fyldes med sand inden
sommerferien.
Formanden sendte herefter en mail til kommunen med følgende indhold:
”Kære Michael
Nu er de tre benzintanke på burgerpladsen snart fyldt med sand, og Projektholder afventer den endelige regning, som fremsendes
snarest via Mogens Vesterskov. Ligeledes har vi som aftalt færdiggjort skitserne over etablering af bypark og torv efter de
retningslinjer, som er udstukket i lokalplan 371. Vedlagt i pdf-fil.
Når betalingen af disse udgifter har fundet sted, kan vi – også som følge af vores aftale - opgøre afholdte udgifter til Projekt
Fremtidens Landsby, så projektets relation til regionen kan afsluttes.
Som du allerede ved fra tidligere telefonisk kontakt, var vi enige om, at projektholder skulle fremsende fornyet ansøgning til LAG om
midler til etablering af bypark og torv i henhold til lokalplanens bestemmelser.
Det blev gjort først på året, og LAG anbefalede projektet til venteliste - hvor ansøgningen er rykket fra en 12. plads til en 8. plads
allerede efter 2 måneder. Vi skulle senere indhente de krævede tilbud på projektets budgetposter ud over 15.000 kr.
LAG har efterfølgende bedt os fremsende indhentede tilbud på de nævnte poster og tilrette projektansøgningens side 8-9 i relation til
de laveste tilbud, jf. medfølgende ajourførte LAG-ansøgning.
LAG har videresendt vores projektansøgning med anbefaling, og såfremt LAG midlerne tilvejebringes ved ny bevilling – og det viste
folkemødet på Bornholm gode pejlingsmærker på – så vil vores projekt kunne opnå støtte.
Som det fremgår af de to entreprenørtilbud er der væsentlig prisforskel, medens legepladsredskaber ligger noget nærmere hinanden.
Imidlertid fremgår det af tilsagnsskrivelsen, at der intet er til hinder for at sætte projektet i gang allerede nu - efter at forholdene
omkring de tre tanke er afklaret - for egen regning, idet godkendte projektudgifter, der er dokumenteret afholdt efter 4. febr. vil være
tilskudsberettigede.
Faktisk vil det være en god ide at starte entreprenørarbejdet straks, så pladsen ikke fortsat skal henligge til stor ærgrelse og irritation
for de daglige forbipasserende.
Kommunens ejendom fremstår - og har gjort det i et halvt år - som en rodeplads med ukrudt og Bjørneklo midt i byen - i et af
kommunens stærkt befærdede vej-T.
Det er lidt af en skændsel og ikke mindst en torn i øjet på forbipasserende, der får øje på den Bjørneklo, som alle andre har pligt til at
fjerne.
Opnår vi projekttilskud – og det tror vi fuldt og fast på - andrager udgifter til hele projektet 268.000 kr. – et beløb, der er noget
mindre end de 600.000 kr. som Syddjurs oprindeligt båndlagde i Projekt Fremtidens Landsby.
Det skal forbigås i tavshed, at mange mennesker rent faktisk tror, at pladsen henligger på Borgerforeningens ansvar og risiko med
deraf følgende beske bemærkninger om pladsens tilstand.
Med venlig hilsen”

Fra kommunen kom der svar den 12. juli:
”Kære Jørgen
Det er godt, vi nu er nået så langt, at vi snart kan få afsluttet projektet i forhold til regionen.
Vi har haft anledning til at drøfte din henvendelse om igangsættelse af entreprenørarbejde på baggrund af det udarbejdede
skitseforslag til etablering af bypark og torv. Og der knytter sig, så vidt vi kan vurdere, en række forhold til projektet, der skal afklares
inden en igangsættelse kan ske.
For det første er det endnu uvist, om projektet rent faktisk vil opnå LAG-støtte. Landdistriktsprogrammet for 2014 – 2020 er jo for det
første endnu ikke på plads. Og derudover skal projektet også godkendes af NaturErhvervsstyrelsen. Dette mener vi, skal afklares først.
Derudover opfatter vi den fremsendte skitse som et oplæg til videre drøftelse, som både vores planafdeling samt afdeling for Vej og
Trafik skal have mulighed for at forholde sig til. Det gælder i forhold til selve anlægget. Men det gælder også i forhold til den
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efterfølgende drift, som der jo ikke er redegjort for. Her har vi som udgangspunkt en forventning om, at det stærke lokale og frivillige
engagement i jeres projekt kan videreføres også i dele af den efterfølgende drift. Men dette er forhold, som netop skal afklares
nærmere i en kommende fase.
Vi mener derfor, at der er behov for at få afsluttet det, vi kan kalde etape 1 af projekt Fremtidens Landsby, og vi ser frem til at
modtage afrapporteringen, så vi kan få videresendt til regionen.
Derefter går vi gerne i dialog om, hvorledes næste etape af projektet kan realiseres.
Venlig hilsen”

NaturErhvervstyrelsen har på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kvitteret for modtaget
ansøgning den 10-07-2013 om tilskud til attraktive levevilkår i landdistrikterne under titlen ”Sanering og
byfornyelse i Knebel”. Tilsagn eller afslag vil blive fremsendt, når sagen er færdigbehandlet. og LAGDjursland meddeler, at vores ansøgning er rykket til en 7. plads i køen.
LAG-Djursland mailede efterfølgende til projektansøgerne på vores venteliste den 16. juli: ”
Som tidligere udmeldt, står I på vores venteliste i forhåbning om, at der kommer penge retur fra andre projekter i løbet af efteråret
2013.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er den instans, der forvalter vores midler og godkender de projekter, der er indstillet
til støtte af bestyrelsen for LAG Djursland. De har siden maj 2013 sagt ja til, at vi senest 1. juli 2013 indsendte en prioriteret
venteliste, og vi har handlet efter denne aftale indtil nu.
Desværre viser det sig nu, at Ministeriet ikke kan/vil administrere ansøgninger på venteliste! De har derfor kvitteret nogle af
ansøgningerne på ventelisten ind på lige fod med de andre ansøgninger, der er indsendt uden for venteliste, og som vi forventer der er
midler til inden for vores økonomiske ramme.
Dette giver store problemer, idet vi kan risikere, at Ministeriet færdigbehandler nogle af ansøgningerne fra ventelisten, før de
færdigbehandler vores andre ansøgninger. Problemet gælder ikke kun for os, men for alle de danske LAG’er, der har indsendt
ventelister.
Vi har denne uge ihærdigt forsøgt at få Ministeriet til at forstå problemet, men deres eneste råd til os er, at vi ”så må tilbagekalde de
ansøgninger, vi ikke vil have behandlet”. Denne løsning er vi ikke indstillet på, idet vi dermed giver afkald på muligheden for at
indsende ventelisteansøgningerne senere hen. Der må under ingen omstændigheder indsendes ansøgninger efter 1. juli 2013 p.g.a,
den snarlige nedlukning af programperioden.
Vi skriver derfor til jer for at forberede jer på, at I evt. kan modtage et uberettiget tilsagn fra Ministeriet. Uberettiget fordi det ikke er
”jeres tur” til at få penge til jeres projekt ifølge LAG Djurslands prioritering.
Hvis dette sker, vil vi derfor bede jer om at kontakte os og frasige jer tilsagnet. Vi vil meget gerne kunne se vores lokale borgere og
virksomheder i øjnene i næste programperiode også, og hvis der byttes rundt på vores prioritering, tør vi ikke tænke på folks skuffelse
og frustrationer. Vi beklager meget (på Ministeriets vegne!) og håber på jeres forståelse. Venlig hilsen Sekretariat og bestyrelse for
LAG Djursland”

•

Til efterretning, men tålmodigheden er hårdt spændt for i denne sag.

Sag: 49 – 2013
Erhvervskonferencen
Syddjurs kommune inviterede 24. juni til endnu en erhvervskonference på Rødegård i Vistoft om udvikling af
oplevelsestilbud på mols og i nationalparken mols bjerge. Der foreligger referat fra konferencen skrevet på
Molsportalens FORUM
• Til efterretning

Sag: 50 – 2013
Byvandring
BLIS og Borgerforeningen arrangerer byvandring i Knebel den 9. august kl. 19-22 med start og stop på
Molsskolen, hvor fremtidsforsker Birthe Linddal vil give sit bud på fremtidens bo- og erhvervsmuligheder på
Mols og Helgenæs. Der er opnået tilsagn om annoncestøtte fra Vistoft Sparekasse, Spar Knebel og Sv. E.
Sørensen til en annoncering lidt ud over det sædvanlige. Eftersom byudviklingen i Knebel er ved at være på
plads gennem de sidste lokalplaner vil Borgerforeningen sætte fokus på at få flere tilflyttere til området – eller
i hvert fald skærpet opmærksomheden omkring de nye bosætnings- og erhvervsmuligheder.
Formålet med byvandringen er at vise, dels hvad gamle bygninger kan bruges til, og dels vise fremtidens
bosættelsesmuligheder. Efter byvandringen inviterer foreningen på forfriskning.
Byvandringen og debatten dokumenteres og formidles af kommunen via YouTube, så projektet dels kan nå
bredere ud og dels kan danne grundlag for en videre diskussion om bosætning og erhverv i landdistrikter.
• Byvandringen gik meget fint. Der var god respons fra flere af deltagerne. John Gam Nielsen fortalte
- som aftalt - om initiativerne på Knøvlseje.
Såvel Thorkild Hansen, Hans Grøn og Poul Erik (BLIS) var godt tilfredse – også med fremmødet på
35, hvoraf de 10 havde nuværende bopæl uden for Mols/Helgenæs.
Birthe Linddal leverede et perfekt indspark og Syddjurs kommune engagerede hende til lignende
seancer andre steder i kommunen, hvis det kom på tale i andre distriktsråd.
Også fotojournalisten udtrykte stor tilfredshed, så alt i alt en god aften i et tørt og tempereret klima.
Borgerforeningen har allerede fået 2 nye medlemmer på grund af arrangementet.
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Sag: 51 – 2013
Sejlads Samsø-Århus-(Skødshoved)
Investormøde brød ud i spontane klapsalver flere gange på Samsø søndag den 16. juni
Ruten Mårup – Århus er snart en realitet. Investormødet gav grønt lys til bestyrelsen og der blev bestilt
en kulfiber færge med plads til 112 personer og 30-40 cykler allerede dagen efter.
Aktietegningen igangsættes 14. juli 2013 og banklånet er på plads. Der er stor opbakning og optimisme på
Samsø.
• Til orientering

Sag: 52 – 2013
Førstehjælpskursus
Borgerforeningen arrangerer 4-timers kursus i førstehjælp den 25. aug. Kl. 09-13. Program for dagen:
•• Hjerte/lunge redning med og uden hjertestarter
•• Lær førstehjælp til børn og voksne
•• Søndag den 25.8.13 kl. 9 - 13
•• Mols Fysioterapi, Knebel Bygade 40E, 8420 Knebel
•• Pris 350 kr. - Medlemmer 250,Tilmelding med navn, adresse, mail og tlf. nr. til Lisbeth Jensen, Tlf. 2720 6978 el.: helgenaes@gmail.com
Der er pt. tilmeldt 7 deltagere.
• Kurset gennemføres uanset fuldtegning.

Sag: 53 – 2013
Grundlovsdag
Grundlovsfesten var i år noget nær et tilløbsstykke. Omkring 170 mennesker havde fundet vej for at høre
forh. Folketingsformand Chr. Mejdahl og kirkekorets mange medlemmer med et varieret sangprogram.
Tilstrømningen tangerede eller slog alle tidligere rekorder og vejret viste sig fra sin allerbedste side.
Arrangørerne var bange for, at der ikke var kage og kaffe i tilstrækkelig mængde, men ved fælles
anstrengelser og beskedenhed fra publikum blev der servering til alle.
Der ønskes en drøftelse af næste års arrangement.
• Forskellige forslag i spil og Tovholder foretager den fornødne kontakt.

Sag: 54 – 2013
Kommuneplanforslag 2013
Byrådet vedtog d. 27. juni 2013 et Forslag til en revideret kommuneplan.
Der er mulighed for at komme med bemærkninger, kommentarer eller indsigelser til planen inden d. 17.
september 2013. Borgermøde forventes afholdt lørdag den 31. august. Sted, form og tidspunkt er undergået
en forandring til et folkemøde. Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2013 er et digitalt dokument som findes
her: http://syddjurs.odeum.com/dk/kommuneplan.
Under sag nr. 07-2013 drøftede bestyrelsen bl.a. det udsendte forskræp til kommuneplanrevisionen, hvoraf
det fremgik, at der blev lagt op til ændret holdning til begrebet bosætning og byudvikling.
Bestyrelsen vedtog et forslag til indsigelse.
Efterfølgende har der været offentlige høringer, hvor problematikken blev rejst fra flere sider. I samtlige
tilkendegivelser fra politikere, som besvarede de stillede spørgsmål om det blå bybånd, var der enighed om, at
det var et forkert signal ikke at fastholde den gamle kommuneplans bestemmelse om at fremføre det blå bånd
over vest Mols til Tved. Ikke desto mindre er der ikke foretaget konsekvensrettelser i det fremlagte forslag til
kommuneplan 2013.
Allerede i høringsfasen til planstrategi i februar 2012 opfordrede Borgerforeningen kommunen til at medtage
afsnit om strategi for digital infrastruktur. Ligeledes var der massiv opbakning på samtlige offentlige møder
om forslag til kommuneplanen til at styrke den digitale infrastruktur. Alligevel vedtog byrådet på sit møde
den 21. juni 2012 punkt 719 Bemærkningsnotat - indkomne bemærkninger og forslag til planstrategi 2012.pdf
at henvise forslaget til sektorbehandling.
Imidlertid er et afsnit om digital infrastruktur alligevel at finde under såvel erhverv som tekniske anlæg i
kommuneplanforslaget.
• Bestyrelsen genfremsender høringssvar vedr. det blå bybånd og fremsætter forslag til ændring af
rammebestemmelserne for boligområde 4.1.B1 i Knebel. Temahæftet om infrastruktur indeholder
uklare formuleringer vedr. omfartsveje i Knebel og Knebelbro, hvorfor bestyrelsen udbeder sig svar
på, hvilken trafikløsning kommuneplanen skal indeholde for Knebel og Knebelbro.
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Sag: 55 – 2013
Molshallen
Referat fra om repræsentantskabsmødet i Molshallen. Gitte Müermann og Jan Birk er Borgerforeningens
repræsentanter i Molshallen og vil orientere fra mødet den 23. maj.
• Det er fortsat vanskeligt for halbestyrelsen, trods ihærdige anstrengelser, at få driften ind i en
fornuftig gænge.

Sag: 56 – 2013
Book en bogbus
Syddjurs Biblioteker gør nu kommunens rullende biblioteker, bogbusserne, endnu mere tilgængelige. Alt fra
børnehaver til borgerforeninger og Distriktsråd kan nu booke bogbussen. Bogbussen pakkes specielt til
bestilleren så indholdet er målrettet.
Syddjurs Bibliotek vil gerne knytte bogbusserne endnu tættere til borgerne og det prøver de af nu med projekt
Book en bogbus. Det kan være børnehaven som gerne vil introducere biblioteket for børnene og som i
bogbussen kan få den tid og hygge som passer lige til børnene. Men det kan også være en idrætsforening som
vil have pakket bussen med materiale om sport, eller en lokal byfest som vil have en mindre udstilling om
lokalhistorie. I henvendelsen til bl.a. distriktsrådene udtaler bibliotekschef Elsebeth Juul Kirkebæk i
forbindelse med det nye initiativ:
”Jeg er rigtig glad for, at sætte gang i projekt Book en bogbus. Vi stiller nu bogbussen til rådighed, og det er så op til borgerne og
vores foreninger at finde på de gode ideer til brugen. Så har du en god ide til et bogbus besøg så kontakt os og få en snak. Vi glæder
os til at høre fra jer.”

Det er gratis at booke bogbussen, og man kan booke bogbussen ved at kontakte Syddjurs Bibliotek på
ebeltoft.bibliotek@syddjurs.dk eller 87 53 57 10. Projekt Book en bogbus varer i første omgang et år og vil
derefter blive evalueret i udvalget for plan, udvikling og kultur. Ideen med en bogbus som kan bestilles er en
del bibliotekets forsøg på at nytænke brugen af bogbusserne.

Sag: 57 – 2013
Udflugt
Der ønskes en drøftelse!
Der arbejdes videre med besøg i ”Den gamle By” og efterfølgende spisning på restaurant Flammen den 6.
okt. Kl. 13

Sag: 58 – 2013
Evt.:
Kassereren tegner en netbank forsikring med selvrisiko 5000 kr. idet utilsigtede kassetræk på alle
erhvervskonti ikke dækkes på linje med privatkonti.

Næste møde: den 16.09. 2013 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2013
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Molsarkivet, den 16.09.2013 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Hans Erik, Flemming, Søren Erik og Jørgen
Fraværende: Gitte

Sag: 59 - 2013
Siden sidst:
Formanden deltog i RegionMidts konference om bredbånd til alle i Skjern den 28. aug. 2013.
Formanden og Jan Birk deltog i LAG´s orienterende møde den 3. sept. 2013 i Ebeltoft om nye regler for
projektafslutning.
Der var fuldtegnet kursus i førstehjælp søndag den 25. august med flere rosende tilbagemeldinger.
Borgerforeningen har modtaget kopi af åbent brev fra Eigil Holm om regionens budget og lokalpressens manglende
engagement i sagen.
Foreningen har fået tilsendt den video, som blev optaget i forbindelse med byvandringen den 9. august. Videoen titel
er: Fremtidens Danmark - Mere liv på landet - hvordan?
Formanden har reageret på læserbrev om valgløfter fra Niels Erik Iversen, nr. 2 på den socialdemokratiske liste til
regionsrådsvalget.
Akuthjælpernetværket havde sit 2. møde 4. sept. Her fik medlemmerne udleveret masker, handsker, saks og
spritservietter. Det forsøges at få sponseret en vest med tekst, så man er fri for at fortælle, hvem man er, og hvorfor
man agerer. Vistoft Sparekasse er sponsor på projektet.
Tovholder for Grundlovsfest, Søren Erik meddeler, at Biskop, Kjeld Holm har takket ja til at holde grundlovstalen
2014.
• Til efterretning

Sag: 60 - 2013
Budgetkatalog 2014
På Ugelbølledagen 24. aug. fik formanden vished for, at budgetkatalogets forslag om flytning af Molsskolens
overbygning ikke havde nogen gang på jorden. Til stede på dagen var både borgmester og gruppeformænd.
Formanden deltog dernæst i skolebestyrelsens møde om budgetkataloget, hvor man enedes om at orientere
forældrene gennem skolens hjemmeside med opslag af skolebestyrelsens og borgerforeningens indsigelse, en ny
Facebook side og et offentligt møde den 5. sept. Kl. 19.
Journalist Martin Schultz sørgede for omtale i Adresseavisen.
Flemming, Jan og Jørgen deltog i kommunens folkemøde i Kolind 31. august. På Borgerforeningens stand kunne
man følge to PowerPoint seancer: Om kommuneplan og budget samt akutlægebilen samt bosætnings videoen.
Samtlige partier tilkendegav her, at Molsskolens overbygning ikke blev flyttet til Ebeltoft.
Det berammede fællesmøde på Molsskolen blev imidlertid fastholdt med indledning af begge formænd. Omkring
150 personer og adskillige politikere deltog i mødet. Det er en diskussion værd, om de gentagne forslag i sig selv er
skadelige – selvom politikerne ikke vedtager dem. Det evige liv med øksen som følgesvend fremmer ikke tilflytning
og bosætning, men befordrer snarere fraflytning og afvikling. Problematikken fandt vej til P4 Østjylland mandag
morgen mellem formanden for fællesbestyrelsen og Borgmesteren. Debatindlæg i lokalpressen om åbenhed og
mytomani i budgetbehandlingen belyser skismaet, som ligner den evindelig snak om at flytte lufthavnen.
Selvopfyldende profetier skal undgås.
Gunnar Sørensen har inviteret skolebestyrelse og borgerforening til møde hjemme med de lokalt valgte politikere på
Mols og Helgenæs den 17. sept. kl. 17.
• Godkendt, idet bestyrelsen gav udtryk for, at det var et godt og sagligt møde.

Sag: 61 - 2013
Mobil- og bredbånd på Mols og Helgenæs
Som oplyst på sidste møde skulle NRGi, kommune og Borgerforening igen mødes 26. august. Byrådet behandlede
sagen på sit møde 29.8.2013 under punkt 986. Hidtil har udviklingen på telemarkedet i Danmark været kendetegnet
ved markedsdreven konkurrence og størst mulig teknologineutralitet. Det har som påpeget utallige gange af
Borgerforeningen medført nogle geografiske barrierer i forhold til bosætning, virksomhedsdrift og turisme – og
dermed også for beskæftigelsen – i yderområderne. Senest har borgerforeningen på regionens konference i Skjern
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argumenteret for, at teleforliget fra 1999 burde opsiges. Udviklingen er løbet fra det snart 15 år gamle forlig.
Konferencen har da også medtaget argumentet i sit slutdokument og fremsendt det til både ministre og
folketingsmedlemmer. Byrådet ønsker nu, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune bliver løftet op på et
niveau, som tilgodeser såvel erhvervslivets og borgernes som turisternes behov for adgang til tidssvarende
højhastighedsbredbånd og mobiltelefoni af høj kvalitet. Kommunen vil understøtte udbredelsen af bredbånd og
dækningen af mobiltelefoni gennem samarbejde med private aktører på telemarkedet og via tæt dialog med lokale
borgerforeninger og distriktsråd med henblik på, at såvel kommunens byområder som yderområder bliver tilgodeset.
Der er etableret et samarbejde med Borgerforeningen Mols med henblik på at drøfte de særlige udfordringer, der
knytter sig til etablering af bredbånd i et område som Mols. Kommunen har efter telefonisk kontakt besluttet at lade
formanden deltage i endnu en konference: ”Hurtigt bredbånd til alle – Sådan kommer kommunerne i med i
kapløbet” den 10. oktober i Århus.
Syddjurs Kommune har endvidere taget følgende initiativer:
Muligheden for at stille krav til leverandører af mobiltelefoni og internet er blevet drøftet med kommunens
indkøbsansvarlige og følgegruppen for Team Udbud og Indkøb.
På mobiltelefoniområdet er der igangsat en dialog med mobiloperatørerne, og der er etableret en praksis i Team
Byggeri i forhold til et nært samarbejde med operatørerne om udpegning af nye mastepositioner.
På bredbåndsområdet er der igangsat en dialog med NRGi omkring en fælles indsats for udrulning af fiberbredbånd i
Syddjurs Kommune, som ikke alene vil tilgodese borgere og virksomheder i de tættest befolkede områder, men også
områder med ferieboliger og mere spredt befolkning.
• Godkendt

Sag: 62 – 2013
Ansøgning om tilskud Helgenæs Forsamlingshus
Fra Helgenæs forsamlingshus foreligger følgende mail:
”Til Borgerforeningen MOLS, v/ formand Jørgen Ørgaard!
På vegne af Helgenæs Forsamlingshus, Grimshoved vej 2, Helgenæs, Konto i Rønde Sparekasse; Reg nr.: 9354, Konto nr.: 0000236283,
CVR/SE-nummer; 30 93 37 02 Søger jeg hermed om 27.000 kroner til renovering af toiletterne. Vi har gennem de seneste år renoveret meget
på det gamle hus:
•
Nye vinduer og varmepumper af hensyn til energi og miljø
•
Nyt køkken
•
Nyt loft i den lille sal af hensyn til akustikken
•
Renovering af gang ved toiletter, for at få plads til pusleplads.
•
Renovering af omgivelserne og det gamle is hus.
Alt er gennemført med en kombination af frivillig arbejdskraft, egenbetaling og finansiering fra fonde, LAG oa. Sidst havde vi arbejdsweek
end, hvor meget af det ydre blev frisket op. Vi har 3 wc´er i forsamlingshuset, det ene er lidt i stykker og i stedet for at reparere vil vi gerne
have udskiftet alle 3, fordi de bruger 18 liter ved hvert skyl. Der er ligeledes 3 vaskekummer, som trænger til udskiftning. Toiletterne er i en
tilbygning til det gamle hus, og væggene er formentlig gipsplader, i hvert fald kan væggene ikke holde de ophængte vaskekummer, så efter
utallige reparationer har vi besluttet at erstatte de ophængte vaskekummer med vaskeskabe. Det kan vi ikke klare ved egenbetaling eller
frivillig arbejdskraft, derfor denne ansøgning.
Vi regner ikke med at udskiftning kan ske ved frivillig arbejdskraft, og skønner at udskiftning af de 3 wc`er, vil koste 12.000 kr. inkl. sæder og
tilslutning. 3 vaske skabe inkl. blandingsbatterier vil koste 15.000 kr. I alt 27.000 kr.
På forsamlingshusets vegne Eva Dragheim”

Sidste år bevilgede Borgerforeningen 5.500 kr. til musikanlæg til Helgenæs Forsamlingshus.
• Kan ikke imødekommes andet år i træk. Beløbet udgør kontingent fra 270 medlemmer og
medlemstilslutningen i pågældende område springer ikke i øjnene.

Sag: 63 – 2013
Ansøgning om tilskud Helgenæs Stadsteater
Fra Helgenæs stadsteater foreligger følgende mail:
Til Borgerforeningen Mols.
Helgenæs Stadsteater har siden 1997 været et kulturelt og socialt aktiv for lokalsamfundet på Mols og Helgenæs.
Der er ca. 40 aktive fordelt på børn, unge, voksne og ældre. Vi laver årligt 1 familie forestilling i november som spiller 5 gange for fulde huse i
Helgenæs forsamlingshus. Der har igennem de mange år været et stort slid på vores kulisser, og vi er i år nødt til at indkøbe nyt materiale.
Der ansøges om tilskud på 5000 kr.
Med venlig hilsen. Helgenæs Stadsteaters bestyrelse. Kontaktperson Lene Sørensen, Skårupvej 8 Grønfeld, 8400 Ebeltoft, Tlf.: 22 87 16 21
Mail: lene8400@gmail.com CVR nr 35180885 Reg nr. 9358 Konto nr. 0000065691

Ansøgningen er en tro kopi af tilsvarende ansøgning sidste år, hvor Borgerforeningen bevilgede 3000,- kr.
• Kan ikke imødekommes to år i træk

Sag: 64 – 2013
Vælgermøde 2013
Traditionelt har Borgerforeningen arrangeret vælgermøde op til hvert kommunalvalg i mange år.
Den tradition har øvrige distriktsråd taget op i år. Således er planlagt møder:
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Den 11. september, kl. 09.00-18.00, Hjorddrengenes Marked i Byhallen, Kolind
Den 12. september kl. 19.00 i Rønde Idrætscenter, arrangeret af Danske Handicaporganisationer.
Den 24. september kl. 19.00 i ”Kulturministeriet”, Ebeltoft, arrangeret af SAM, Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger.
Den 1. oktober kl. 19.00 på Rønde Højskole, arrangeret af Ældresagen.
Den 24. oktober kl. 19.00 i Feldballe, arrangeret af Feldballe Distriktsråd.
Den 28. oktober kl. 19.00 i Ugelbølle Forsamlingshus, arrangeret af Ugelbølle Distriktsråd.
Den 4. november: TV 2-valgduel.
Den 4. november kl. 18.30 på Rønde Højskole, arrangeret af LO Djursland.
Den 5. november kl. 19.00 på Den Gamle Kro i Hornslet, arrangeret af Taxa-vognmændene.
Den 6. november kl. 19.00 på Rosmus Skole, arrangeret af Rosmus Distriktsråd.
Den 7. november kl. 18.00 i Rønde, arrangeret af Rønde Distriktsråd.
Den 11. november kl. 19.00 på Den Gamle Kro i Hornslet, arrangeret af Hornslet Distriktsråd.
Den 12. november, aften, på Fuglsøcentret, arrangeret af Syddjurs Ungdomsskole.
Den 13. november kl. 10.00 på Ebeltoft Daghøjskole, arrangeret af Ebeltoft Daghøjskole.
Den 13. november kl. 19.00 i Knebel, arrangeret af Mols-Helgenæs Distriktsråd.
Den 14. november kl.19.00 på Rønde Højskole, arrangeret af BLIS
Den 17. november kl. 13.30 på Ryomgård Hotel, arrangeret af Ryomgård Distriktsråd.
Den 18. november kl. 07.30 på Syddjurs Udviklingspark i Mørke, arrangeret af Syddjurs Erhvervsforening.

Således er der ved dette kommunalvalg arrangeret rigtig mange vælgermøder, så eneste mulighed for et valgmøde på
Mols blev den 13. november kl. 19.00 på Molsskolen, hvor det efter forhandling er lykkedes at låne festsalen, som
ellers var optaget denne dag. Der er udsendt indbydelse til spidskandidaterne på de opstillede lister suppleret med
den højst placerede lokale kandidat (inden for distriktet). Det kan overvejes at invitere lokalt opstillede
regionsrådskandidater ved samme lejlighed.
• Godkendt

Sag: 65 – 2013
Kommuneplanforslag 2013
På sidste møde besluttede bestyrelsen at fremsende forslag til ændring af rammebestemmelserne for boligområde
4.1.B1 i Knebel og udbad sig svar på, hvilken trafikløsning kommuneplanen skal indeholde for Knebel og
Knebelbro. Begge indsigelser har været rundsendt til bestyrelsen inden fremsendelsen.
Et flertal i byrådet bestående af Venstre, Borgerlisten, Liberal Alliance, det Radikale Venstre, Konservative og
Dansk Folkeparti har i en pressemeddelelse af 11.9.13 om ændringsforslag til kommuneplanen meddelt, at: ”Det Blå
Bånd, som i kommuneplanforslaget slutter i Rønde, forlænges videre rundt langs bugten til Vrinners og Knebel mod Mols, idet vi her
selvfølgelig også ønsker at signalere udviklingsmuligheder”…. ”Udviklingstænkningen bindes op på forventningerne til udviklingen i hele
Århus regionen, med håbet om at en del af denne vækst kan finde vej til Syddjurs Kommune”….
Ligeledes er partierne enige om at Det Blå Bånd, som i forslaget slutter i Rønde, forlænges videre rundt langs bugten til Vrinners og Knebel
mod Mols, idet vi her selvfølgelig også ønsker at signalere udviklingsmuligheder.
Med disse ændringer vil kommuneplanen i højere grad signalere lige muligheder for udvikling i kommunen. Begge ændringer vil blive stillet
som ændringsforslag til kommuneplanen af de nævnte partier, som tilsammen udgør et flertal i byrådet”.

Det er naturligvis dejligt, at der bliver lyttet til foreningens indsigelse og forslag, men formuleringen kan opfattes
som om, by båndet nu slutter ved Knebel, hvorfor bestyrelsen har ment det nødvendigt med en præcisering, som efter
rundsendelse er fremsendt til samtlige byrådsmedlemmer inden høringsfristens udløb. Fra initiativtageren til
pressemeddelelsen er der efterfølgende svaret på mail: ”Kære Jørgen Ørgaard. Tak for din mail - partierne bag forslaget har ikke
diskuteret detaljerne - men dine forslag lyder da som sund fornuft - så tager vi da med i overvejelserne”. Underskrevet Claus Wistoft.
Efterfølgende har Jesper Matthisen i en mail fremhævet: ”Fair nok at nogen partier er kommet først med nyheden, men bedst er
det at vi er enige. Og ja, vi snakker gerne om en yderligere udstrækning af det blå bånd langs vandvejen”.
På den baggrund må det være en formalitet at medtage vest Mols i Det blå bybånd i kommende kommuneplan.
• Godkendt

Sag: 66 – 2013
Velkommen til Mols og Helgenæs
Byvandringen 9. august fokuserede en del på tilflytternes situation. Det er et spørgsmål om Borgerforeningen i
højere grad skal lægge sig i selen for at byde tilflyttere velkommen. Der tænkes ikke så meget på et velkommen til
Mols skilt ved Egens Havhuse eller andre steder, men mere i retning af, at Borgerforeningen sammen med
Idrætsforening og menighedsråd, Molsskolen, Molsportalen, Lokalarkivet, Karpenhøj m.fl. samler en buket af
relevante oplysninger, tilbud og aktiviteter, som man kunne overrække de nysankomne inden for de første 8 dage
efter ankomsten, eller lægge hos relevante ejendomsmæglere. Det første kræver dog, at der etableres en kontakt med
Folkeregisteret for at få en reminder om tilflytningen i tide. Hvis ikke det kan sættes i system kan man frygte, at
besøgene bliver alt for tilfældige og ufuldstændige.
• Der arbejdes videre med initiativet og det forelagte udkast til velkomstark.
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Sag: 67 – 2013
Molshallen
Efter samtale med halinspektøren kan Borgerforeningen få en plads blandt reklameskiltene i Hallen. I den anledning
kan Borgerforeningen hjælpe hallen i en økonomisk svær situation og samtidig gavne sig selv.
• Borgerforeningen sponserer et reklameskilt

Sag: 68 – 2013
Evt.:

Næste møde: den 21.10. 2013 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2013
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Molsarkivet, den 21.10.2013 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik og Jørgen
Fraværende: Gitte, Flemming, Hans Erik

Sag: 69 - 2013
Siden sidst:
Erhvervsstyrelsen fremsender brev om oprettelse af lovpligtig postkasse til virksomheder og foreninger, hvorfor en
sådan nu er tilvejebragt. Foreningen har et dertil nødvendigt nøglekort opbevaret hos formanden.
Jan Birk deltog i LAG-møde på Stenvad Mosebrugscenter 23. september kl. 19 – 22 om LAG i fremtiden.
Arkivsamvirket ASK har været til dialogmøde med Udvalget for Plan, udvikling og kultur den 2.10.2013.
PUK anbefaler forslag til lokalplan nr. 364 for et boligområde ved Præstemarken i Knebel nord til endelig
godkendelse i byrådet 31. okt. 2013
Det reviderede udkast til den endelige udgave af Lokalplan nr. 368 og Kommuneplantillæg nr. 29, Tornbjerggård,
indstilles til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Stiprojektet gennem Knebel er standset og Borgerforeningen har bedt Syddjurs kommune om en forklaring. Fra
sagsbehandleren foreligger følgende svar 9. okt.: ”Vi har lidt problemer med ledningsejerne på strækningen.
Der er del kabler og skabe, der skal flyttes. Jeg håber meget snart, at vi kan få gjort det færdigt. Venlig hilsen David Jarkilde”
Syddjurs kommune inviterer distriktsrådenes formænd til et aftenmøde på Højskolen ved Kalø om Europæisk
Kulturhovedstad. Mødet finder sted 29.10.2013 kl. 17.17-20.17
Dandomain fremsender faktura for abonnement på molsarkivet.dk for perioden 25-11-2013 til 25-11-2014
• Til efterretning

Sag: 70 - 2013
Mobil- og bredbånd på Mols og Helgenæs
Formanden deltog torsdag den 10. okt. på vegne af Syddjurs kommune i Dansk Energis konference: Hurtigt
Bredbånd til alle – sådan kommer kommunerne med i kapløbet. Det klare budskab fra oplægsholdere og deltagere
var, at der skal sættes fart i udrulningen af fibernet, som kan skabe grundlag for bedre velfærd og højere vækst i Danmark. Hvis
den vision skal realiseres, er det nødvendigt at sige farvel til det 14 år gamle teleforlig og goddag til et nyt bredbåndsforlig. Et
nyt forlig kan sætte rammerne for øgede investeringer og aktive tiltag fra stat og kommuner til at fremme udbygningen af
fibernet. Som fremhævet af Borgerforeningen gennem flere år er der i dén grad behov for politisk handlekraft, som

kan sikre, at Danmark kan følge med i den digitale udvikling. Konferencen viste, at den digitale udvikling går rigtig,
rigtig stærkt, og at det er afgørende med en digital infrastruktur, som kan håndtere de enorme datamængder og høje
hastighedskrav fra nye og avancerede tjenester. Det budskab breder sig nu både på og uden for Christiansborg. Såvel
borgmestre, som regioner er med til at presse på, og den igangsatte sneboldseffekt forøges kraftigt nu med KL som
en aktiv medspiller. KLs 8 plancher på konferencen viser præcist, hvad Borgerforeningen har påpeget de sidste
mange år. Bevidstheden om, at forliget fra 1999 står i vejen for bosætning og lokalisering af erhverv, og derved
skaber ulighed i Danmark, er nået frem til Folketinget. Flere og flere medlemmer i Folketinget vil gerne genåbne
teleforliget. Uden digital infrastruktur – ingen digitalisering. Så kort kan det siges. Derfor må teleforliget ændres til
bredbåndsforliget. Det afgørende er ikke længere, hvor du er, men at du har adgang til nettet.
• Til efterretning

Sag: 71 – 2013
Projekt Fremtidens Landsby – endelig afregning
På møde den 28. januar 2013 blev det konstateret, at det ikke var muligt at gennemføre projektet som ansøgt, at få
oprettet et sundhedshus med de aftalte funktioner, da ingen praktiserende læge ville give tilsagn om at have
lægepraksis i huset. Herefter blev det aftalt mellem parterne at projektet lukkes pr. 28. januar 2013, og at
projektholder skulle indsende afsluttende regnskab for projektet til Syddjurs kommune. Dette skete 11. september
2013.
I henhold til telefonisk samtaler er det aftalt med regionen, at Region Midt har et tilgodehavende på kr. 68.070 og
Syddjurs kommune med et tilgodehavende på kr. 24.466, hvorved Borgerforeningen som projektholder kommer ud
af projektet uden gældsforpligtelser.
• Godkendt
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Sag: 72 – 2013
Vælgermøde 2013
Vælgermødet er tilrettelagt i festsalen på Molsskolen den 13. november 2013 kl. 19.
Det er aftalt, at listerne får 3 min til indledende præsentation og 1 min til afslutning i omvendt rækkefølge af
præsentationen. Der er tilsagn fra Jesper Mathiesen og Ole Bollesen (A), Claus Wistoft og Gunnar Sørensen (V),
Jørgen Brøgger og Christian Gøthche (L), Bente B. Larsen (C), Kirstine Bille og Marianne Als Nielsen (F), Carsten
Bech (B), Per Zeidler (LA), Per Dalgård (O), Christian Bundgård (Ø). Programmet tilsendes umiddelbart op til
valgmødet. Der foreligger forslag til annonce og pressemeddelelse.
• Godkendt

Sag: 73 – 2013
Landdistriktspolitik
Syddjurs kommune fremlægger udkast til landdistriktspolitik på sit møde den 31. oktober 2013.
Udkastet kan ses på kommunens hjemmeside. Efterfølgende byrådsmødet fremlægges forslaget i 3 uger i offentlig
høring og udvalget for Plan, udvikling og kultur præsenterer forslaget på en Landdistriktskonference, tirsdag den 5.
nov. 2013 på Rosmus Skole fra kl. 17.30 til 20.30 med følgende program. Distriktsråd, Forsamlingshuse, LAG,
lokale foreninger og organisationer m.v. er inviteret med til konferencen ”og i øvrigt bidrage til en debat om de
fantastiske bosætningsmuligheder kommunes landdistrikter tilbyder, og hvordan vi sammen sikrer, at det fortsat er
et godt sted at bo, leve og arbejde”. Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Sidste tilmeldingsfrist er
fredag den 1. nov. 2013. Tilmelding kan ske til alsh@syddjurs.dk med angivelse af navn og antal. Indsigelser skal
være kommunen i hænde senest 26. november 2013.
• Til efterretning. Jan og Jørgen deltager.

Sag: 74 – 2013
Velkommen til Mols og Helgenæs
I forlængelse af sidste møde sendte formanden en forespørgsel til Syddjurs kommune:
”Der rejses flere og flere spørgsmål gående på, om vi – Distriktsråd og Kommune – er gode nok til at byde tilflyttere velkommen og vise flaget?
Sidst berørtes det ved byvandringen i Knebel, men høres ret så ofte!
Uanset hvad, så kan vi sikkert gøre det meget bedre!
I vores Distriktsråd har vi gentagne gange været omkring spørgsmålet, og vil gerne forbedre situationen.
Men et af de tilbagevendende spørgsmål er for det meste, at selv om vi gerne vil vise flaget, når tilflyttere ankommer og gerne inden for de
første 8 dage, så støder vi ind i en udfordring. Hvordan skaffer vi os viden om, hvem der flytter til og hvornår?
I et stort område som vores, er det lidt umuligt og under alle omstændigheder ganske tilfældigt, om vi i bestyrelsen er eller bliver
opmærksomme på tilflytningen.
Det svækker initiativet, og det er faktisk meget uheldigt, om vi møder op i nogle, men ikke alle tilfælde. Er nogle mere velkomne end andre?
På én eller anden måde bør det sættes i system.
Et forslag kunne være, at distriktsrådet fik en mail fra Folkeregistret, hver gang en tilflytter meldte sig på adressen i distriktsrådets område.
Så bliver initiativet pludselig konsekvent og yderst relevant.
Distriktsrådet vil gerne være med i et sådant pilotprojekt.
Hvad menes om dette forslag? Med venlig hilsen”

Svaret var ikke så opløftende og lød sådan:
”Vi har drøftet Jeres ønske, men der er visse problemer forbundet med at kommunen videregive private oplysninger (som tilflytteres navne og
adresser) uanset hvor ædelt motivet måtte være. Men vi vil gerne søge at tydelige distriktsrådene i de (i øvrigt meget flotte) velkomstmapper,
alle nye tilflyttere modtager – og så håbe at I ad den vej finder hinanden, ligesom vi i forslag til Landdistriktspolitik 2013, der er på vej mod
udvalget, understreger vigtigheden af det gode værtsskab – og den fælles opgave og samarbejde kommunen og lokalområdet her har”.

Så vidt velkomsttanken! Hvad angår markedsføringen, er der taget kontakt til Ejendomsmæglerne via denne mail:
”Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols, der er kommunens Distriktsråd for Mols og Helgenæs, har gennem længere tid haft fokus på
tilflytning og bosætning.
Vi har således lagt os i selen for at byde kommende beboere velkommen til området, og gøre tilflytningen lettere gennem en kort orientering
om lokalområdets tilbud og muligheder.
Denne velkomst har tidligere fundet udtryk gennem mund til mund og/eller uddeling af foldere og andet papirmateriale.
Imidlertid er vi opmærksomme på aktualiteten i materialet, og er af den grund veget tilbage for at fortsætte ad den vej.
I stedet for vil vi gerne være helt aktuelle og faktuelle.
På et enkelt A4 ark som pdf-fil byder vi kort velkommen til Mols og Helgenæs, og oplyser om de helt aktuelle muligheder, som foreligger netop
her i vores område. Den nødvendige opdatering står vi selv for på internettet. Linket skal hele tiden være så aktuelt som muligt – i modsætning
til foldere, som jævnt hen ældes og skal håndteres manuelt.
Distriktsrådet har en interesse i at oplyse kommende tilflyttere om muligheder og tilbud, og mæglerne kunne tænkes at have interesse i at
oplyse kommende købere på bedste vis og bredest muligt. Derfor er det vores agt at foreslå et samarbejde, hvor vi kort og godt tilbyder et link
med opdaterede og helt aktuelle oplysninger fra det område, som er relevant ved ejendomshandel på Mols og Helgenæs.
Mæglerne kan fyldestgørende - uden ekstra indsats - orientere køberne bredt og interessebetonet.
Og køberne kan nøjes med at søge oplysning på felter, som køber finder interessante eller relevante uden at blive overdænget med papir om dit
og dat. Det må da være et godt og relevant forslag til samarbejde? Må vi høre, om det kunne have interesse?
Linket ses her http://www.molsportalen.dk/indhold4.asp?id_site=9 hvor der er adgang til A4-filen og en video”

Henvendelsen har givet meget positive reaktioner fra alle mæglere undtagen Danbolig, som har undladt at reagere,
trods rykkermail. Mæglerne: Ebeltoft-Molsmæglerne, Anna Mette Madsen, Estate mæglerne, EDC –Leon
Kristensen, Home, Lokalt Liebhaveri, John Frandsen, Lilienhof er alle med, og indsætter linket i deres
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salgsmateriale. Nybolig var først med, men meldte fra, fordi Molsportalen faktisk tilbyder at sætte ejendom til salg.
Men Nybolig har helt overset, at Molsportalen reklamerer for samtlige mæglere på www.boligsiden.dk. Ingen
ejendomshandler er foretaget på Molsportalen d.d. Konkurrenceparameteret er der slet ikke.
• Godkendt

Sag: 75 – 2013
Molshallen
På sidste møde vedtog bestyrelsen at støtte Molshallen med et reklameskilt i Hallen. Skiltet er fremstillet af
Twindesign i Tved for 2750,- kr. incl. moms og har fundet sin plads i hallen med teksten under foreningens logo:
Støt din Borgerforening. Bliv medlem!
• Godkendt

Sag: 76 – 2013
Hjertestarternetværket
Hjertestarternetværket har været på rundtur for at se alle de 13 ophængte hjertestartere på Mols og Helgenæs.
Der er fremsendt pressemeddelelse om det lokale initiativ. Såvel TV2oj som Folketidende har taget tråden op.
• Til efterretning

Sag: 77 – 2013
Evt.:

Næste møde: den 18.11. 2013 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2013
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Molsarkivet, den 16.12.2013 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte, Flemming og Hans Erik
Fraværende:

Sag: 78 - 2013
Siden sidst:
Bestyrelsens november-møde blev aflyst, dels på grund af meget få punkter til dagsorden, dels på grund af
formandens deltagelse i LAG møde i Kolind om: ”Fremtidens Landsbybutik på Djursland” og ”Købmand og
Lokalsamfund”.
Byrådet har godkendt lokalplan nr. 364 for et boligområde ved Præstemarken i Knebel nord uden ændringer.
I den anledning bad Stiftstidende om et interview .
Byrådet har endelig godkendt lokalplan nr. 368 inkl. ændringer på Tornbjerggård.
Formanden deltog i kommunens aftenmøde på Højskolen ved Kalø om Europæisk Kulturhovedstad 29.10.2013.
Jan Birk og formanden deltog i landdistriktskonferencen på Rosmus skole 5. nov. 2013
Molsarkivet havde åbent hus på lokalarkivernes dag 9. nov. 2013. Godt et dusin mødte frem på dagen.
Formanden deltog i valgmødet SPOT PÅ KULTUREN 2013 som fandt sted torsdag den 14. november 2013 kl.
18.30 på Rønde Højskole.
Sparekassen Kronjylland, Tved afdeling inviterede den12.11.2013 formanden til en drøftelse af muligt samarbejde.
Borgerforeningen lykønsker Lisbeth Klinges placering som den landmand i Danmark med den højst ydende
besætning i landet.
Hans Erik Mikkelsen har foranlediget et juletræ opsat ved Tved Sparekasse.
Kassereren udbetaler tre års betaling for Borgerforeningens reklameskilt i Molshallen.

Sag: 79 – 2013
Landdistriktspolitik
Syddjurs kommune fremlægger udkast til landdistriktspolitik på sit møde den 31. oktober 2013.
Landdistriktspolitikken er udarbejdet som en digital politik, og forslaget kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside
under politik og strategi www.syddjurs.dk/landdistriktspolitik.
Forslaget til en landdistriktspolitik indeholder følgende vision for kommunens landdistrikter:
•
•
•
•

Landsbyerne og de mange landområder udgør en mangfoldighed og en styrke for Syddjurs Kommune.
De mange velfungerende og levende lokalsamfund rummer høj livskvalitet for deres borgere, og tilbyder med deres nærhed og
fællesskab gode alternativer til livet i de større byer.
De forskellige landsbyer og landområder er bevidste om deres særegne udviklingsmuligheder og drager fordel heraf i udviklingen
af det gode liv i lokalsamfundet og til at tiltrække nye borgere.
Det gode liv opstår som en kombination af lokalbefolkningens egne evner og vilje hertil og til en kommune, der har forstået at
understøtte og fastholde de funktioner og samlingspunkter i landsbyerne, som bidrager til det gode liv, samværet og det lokal
fælleskab.

Landdistriktspolitikken udpeger fire særlige indsatsområder, der tilsammen skaber de bedst mulige rammebetingelser
for udviklingen af kommunens landdistrikter.
•
•
•
•

Bosætning
Kultur/natur
Erhverv
Fysisk planlægning

Politikken indeholder for hvert fokusområde forslag til konkrete handlinger.
Forslaget fremlægges til offentlig debat i tre uger fra den 1. november til den 26. november 2013. Samtidig ønsker
afdelingen at understrege, at der er tale om netop et forslag til en landdistriktspolitik, der ønskes kvalificeret i den
videre dialog med kommunens distriktsråd, LAG-bestyrelsen, foreninger og råd, landboforeningen samt øvrige
interessenter - ”og i øvrigt bidrage til en debat om de fantastiske bosætningsmuligheder kommunes landdistrikter
tilbyder, og hvordan vi sammen sikrer, at det fortsat er et godt sted at bo, leve og arbejde”.
Bestyrelsen har ikke haft indvendinger mod forslaget og ser det som et skridt på vejen til at ændre den stagnerende
bosætningstendens ikke alene på Mols og Helgenæs, men også i Syddjurs generelt. Forslaget bakker op om
Borgerforeningens velkomstinitiativ.
• Godkendt

Side 29

Sag: 80 – 2013
Valgmøde på Molsskolen
Borgerforeningens valgmøde i festsalen på Molsskolen trak fulde huse. Foruden de 18 kandidater i panelet deltog
yderligere 160 personer i demokratiets festdag, og spørgelysten fejlede intet. Glæden ved at arbejde og bo i dejlige
omgivelser opvejer sagtens 30 min. til alt det andet, som vi også gerne vil. Den glæde vil vi gerne dele med andre, så
vi fortsat kan have et højt serviceniveau. Fra salen lød opfordring til at stemme lokalt til regionsrådsvalget og
foreningens formand fremsendte orientering om kandidaternes forhold til placeringen af akutlægebilen.
Desværre blev Bent Hansen suveræn vinder af valget på Mols. Her fik han hele 352 stemmer mod 80 til Søren K.
Lauridsen. Liste A fik dertil 120 listestemmer.
Hos Venstre fik Peter Krog-Meyer 186, medens Jørgen Winther Randers fik 138 og listestemmerne til V toppede
med hele 203.
Den lokale SF kandidat, Eigil Holm Nielsen med 235 stemmer blev ikke valgt.
Den eneste repræsentant i det kommende regionsråd med bopæl på Djursland blev Niels Erik Iversen, Grenaa, der
fik et flot valg - specielt i Norddjurs med 4617 pers. stemmer. Især var opbakningen stor i Grenå. Tilslutningen faldt
kraftigt med afstanden fra Grenaa, hvor der flere steder er større opbakning til Bent Hansen end til lokale kandidater.
I Syddjurs fik Iversen beskedne 370 stemmer. At kalde Iversen for Djurslands repræsentant er derfor måske lige flot
nok. Faktisk fik Bent Hansen 6900 stemmer på Djursland heraf 4324 i Syddjurs.
Et flertal har nu selv været årsag til at akutlægebilen forbliver i Grenaa! Det må give stof til eftertanke, hvis man en
dag skulle få brug for hjælp. Nu kan BH henvise til sin store valgsejr! Vælgerne satte Borgerforeningen taktisk
skakmat. Partisoldaterne på Djursland savnede fokus på nærdemokratiet. Syddjurs kommune kunne denne gang selv
have sat 2 mandater i regionsrådet.
Til gengæld kan bestyrelsen glæde sig over, at vælgermødet havde kommunens største fremmøde og at
stemmeprocenten på Mols og Helgenæs igen toppede. Syddjurs Kommune havde markant stigning i valgdeltagelse
fra 67,8 procent ved det forrige valg til nu 74,3 procent fordelt med:
•Ebeltoft Idrætscenter 74,6 % (67,7 %)
•Molshallen 78,3 % (70,6 %)
•Tirstrup 71,2 % (67,7 %)
•Kolind Hallen 75,9 % (67,21 %)
•Midtdjurs Hallen 70,4 % (64,5 %)
•Hornslet Hallerne 73,2 % (67,3 %)
•Mørke Idrætscenter 75,3 % (68,1 %)
•Rønde Idrætscenter 75,2 % (69,15 %)

•

Til efterretning

Sag: 81 – 2013
God reklame for Mols og Helgenæs
Det kan næppe undre, at Borgerforeningen som distriktsråd er glad for at kunne fremhæve de gode historier fra Mols
og Helgenæs. Derfor afsluttedes vælgermødet med en hyldest til tømrerfirmaet Svend Erik Sørensen, Tved, der fik
prisen som »Årets Læreplads 2013« i erhvervsskolen Tradiums dækningsområde. Dermed er firmaet med i den
nationale dyst. Formanden ønskede tillykke med en flaske, og de 180 fremmødte bakkede op med applaus.
• Godkendt

Sag: 82 – 2013
Helgenæs Præstegård – nedrivning af lade.
Syddjurs Kommune har fra Helgenæs Menighedsråd modtaget ansøgning om nedrivningstilladelse for laden, som er
en af de tilbageværende sidebygninger til Helgenæs Præstegård, beliggende Brøsbjergvej 10, 8420 Knebel.
Det påhviler Helgenæs Menighedsråd at sørge for, at præsteembedernes ejendomme er i forsvarlig stand, såvel
sikkerhedsmæssigt som visuelt. På anbefaling fra Provstiets byggesagkyndige, har Menighedsrådet haft en
tømrermester til at vurdere, hvad det vil koste at udbedre nuværende skader på bygningen, hvilket beløber sig til ca.
kr. 100.000, hvortil kommer udgifter til overfladebehandling på ca. kr. 40.000. Da disse tiltag alene er
lappeløsninger, har såvel Provsti som Menighedsråd vurderet, at det ikke er økonomisk forsvarligt at bevare
sidebygningen. På byrådsmødet 28.11.2013 vedtog et flertal på 14 mod 13 ikke at imødekomme ansøgningen.
• Til efterretning, idet bestyrelsen følger udviklingen, som kan frygtes at skabe problemer i enkelte tilfælde.

Sag: 83 – 2013
Flexboliger
Der er den 1. maj 2013 vedtaget en ændring af Lov om boligregulering.
Loven gør det nu muligt at få tilladelse fra kommunen til anvendelse af ens helårsbolig til fritidsbolig (Flexbolig).
Hensigten med loven er, at usælgelige, ubeboede helårsboliger kan anvendes anderledes, og dermed måske gøres
salgbare og bedre vedligeholdte.
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Loven bestemmer, at hvis man efterfølgende igen ønsker at anvende fritidsboligen til helårsbolig, kan det ske uden
tilladelse fra kommunen, og uden der stilles krav om bygningsmæssige arbejder (eks. efterisolering). Tilladelsen er
personlig og meddeles til boligens ejer og følger ikke boligen ved en overdragelse. En tilladelse til Flexbolig gælder
kun indtil boligen igen anvendes til helårsbeboelse.
Byrådet vedtog 28.11.2013, at muligheden for at etablere flexboliger i Syddjurs Kommune ikke indføres, da der i
kommunen i forvejen er et stort antal fritidshuse til salg ligesom, at det er ugunstigt for kommunens økonomi.
• Til efterretning

Sag: 84 – 2013
Generalforsamling
Tid, sted og omfang af foreningens generalforsamling ønskes drøftet.
• Generalforsamlingen søges afviklet i Strands Forsamlingshus torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 med
sædvanlig servering. Efter generalforsamlingen inviteres lufthavnsdirektør, Peter Høgsberg til at fortælle
om lufthavnens status og muligheder. Næstformanden bestiller lokale og traktement. Formanden kontakter
Lufthavnsdirektøren.

Sag: 85 – 2013
Kommuneplan 2013
Endeligt forslag til kommuneplan 2013 er sat på dagsordenen til møde i ØK den 09.12.2013
Af bemærkningsnotatet fremgår, at en omdannelse af boligområdet 4.1.B1 nord/øst for Knebel
Bygade til blandet bolig og erhverv med en miljøklasse på 1-2 kunne være fint for Knebels udvikling.
Med hensyn til foreningens ønske om at fremføre det blå bånd til Vest Mols indeholder det endelige forslag til
kommuneplan denne passus: ”Væksten i Syddjurs Kommune er i høj grad afhængig af nærheden til Aarhus. Princippet bag det blå og
det grønne bånd er netop nærheden til Aarhus og den naturlige udvikling dette giver.
På sigt vil Knebel, Vrinners og måske Tved blive en del af båndet, men på nuværende tidspunkt er væksten ikke her. Der er ingen større vækst
hverken i de 3 byer eller på Mols/Helgenæs. F.eks. er der en vækst på 33 personer fra 2006 til 2013 i Knebel by”.
Til spørgsmålet om omfartsvej i Knebel og Knebelbro anføres blot: ”Konkrete vejprojekter er ikke kommuneplanlægning.
Udfordringerne forsøgs løst ved trafiksikkerhedsplanlægningen”.

I den anledning har formanden fremsendt en mail til de lokalt valgte byrådsmedlemmer:
”Kære alle! Jeg ser, at kommuneplan 2013 er til behandling i ØK nu.
Ved gennemlæsning er det mit indtryk, at man vil omforme rammerne i det nordligste Knebel fra boligområde til bl. Bolig og erhverv, som vi
bad om. Det er jo dejligt! Til gengæld er det lidt besynderligt, at omfartsvej spørgsmålet både i Knebel og Knebelbro bliver fjernet som helt
uvedkommende kommuneplanen. Det er da forvaltningen selv, som i tidligere faser har bragt spørgsmålet ind i kommuneplansammenhæng.
Ligeledes står det ikke ganske klart om forvaltningens indstilling omfatter det blå bånd frem til Tved, som adskillige byrådsmedlemmer både i
ord og på skrift har besluttet.
Med venlig hilsen Jørgen Ørgård, Fmd.
• Der foreligger p.t. kun svar fra Borgerlisten: ”Hej Jørgen. Det fastholdes at omforme det nordlige knebel til blandet bolig
og erhverv, og det er også korrekt, at omfartsvejen ved Knebelbro aldrig har opnået politisk opbakning, mens den ved Knebel er
fastholdt. Hilsner Tommy”. Bestyrelsen afventer byrådets endelige godkendelse den 19.12.2013

Sag: 86 – 2013
Bredbånd
Byrådet har nu vedtaget, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune bliver løftet op på et niveau, som
tilgodeser såvel erhvervslivets og borgernes som turisternes behov for adgang til tidssvarende højhastigheds
bredbånd. Byrådet har i denne forbindelse godkendt, at der arbejdes på at indgå en samarbejdsaftale med NRGi om
udrulning af bredbåndsfiber i flere lokalområder i Syddjurs Kommune og om deling af den eksisterende kommunalt
ejede fiber. Aftalen baseres på en flere faset strategi, og det er målet, at fase 1 kan være afsluttet inden sommeren
2014. Styregruppen i partnerskabet mellem Syddjurs Kommune og NRGi har lavet forarbejdet til fase 1 i et projekt
om implementering af et fiberbåret højhastighedsnet i Syddjurs. Som forudsætning for at gennemføre projektet er der
lavet en plan, som dels indebærer en aftale om køb, salg og bytte (swap) af sort optisk fiber, dels salg af
overskudskapacitet. Det forventes at det samlede projekt gennemføres over 3 faser i perioden 2013 til 2016.
Aktiviteter i projektets fase 2 og 3 (2014 og 2015) vil bero på en prioritering og vurdering af lokalområder m.v. i
partnerskabets styregruppe og i samarbejde med relevante repræsentanter fra distriktsråd, foreninger,
erhvervssammenslutninger og andre relevante initiativer og samarbejdspartnere i Syddjurs Kommune.
Der er i kommunens driftsbudget for 2013, 2014 og 2015 årligt er afsat 1,5 mio. kr. pr. år til implementering af de 3
faser. NRGi bidrager med 10 mio. NRGi´s repræsentantskab og byrådet har nikket ja til disse forløb. Det foreslås, at
Henrik Friis, Syddjurs kommune får ansvaret for gennemførelsen af det samlede projekt, og at han meddeles budgetog regnskabsansvar for de afsatte midler, i alt 1,5 mio. kr. pr. år i 2013, 2014, og 2015. Direktionen er overordnet
styregruppe i projektet.
• Til efterretning
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Sag: 87 – 2013
Befolkningstilvækst på Mols og Helgenæs – Fup eller Fakta?
Under arbejdet med kommuneplanforslaget 2013 viser det sig, at forvaltningen i afsnittet om videreførelse af det blå
bånd til Vrinners, Knebel og Tved har argumenteret på denne vis: ”Væksten i Syddjurs Kommune er i høj grad afhængig af
nærheden til Aarhus. Princippet bag det blå og det grønne bånd er netop nærheden til Aarhus og den naturlige udvikling dette giver. På sigt
vil Knebel, Vrinners og måske Tved blive en del af båndet, men på nuværende tidspunkt er væksten ikke her. Der er ingen større vækst hverken
i de 3 byer eller på Mols/Helgenæs. F.eks. er der en vækst på 33 personer fra 2006 til 2013 i Knebel by”.

Befolkningsprognoserne gennem de sidste mange år har peget på, at Mols og Helgenæs har været kommunens fjerde
største vækstområde med en vækst i planperioden som vist her:
Periode
2008-18
2009-21
2010-22
2011-23
2012-24
2013-25

2008
3739

2009
3774
3869

2010
3820
3884
3883

2011
3850
3894
3887
3866

2012
3876
3905
3889
3872
3866
3866

2013
3905
3920
3897
3877
3877
3877

2014
3944
3947
3916
3896
3887
3887

2015
3978
3972
3934
3913
3903
3903

2016
4004
3987
3941
3920
3910
3910

2017
4046
4021
3966
3943
3937
3937

2018
4089
4053
3990
3968
3964
3964

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4087
4016
3991
3990
3990

4130
4052
4026
4028
4028

4165
4081
4052
4059
4059

4104
4069
4085
4085

4088
4111
4111

4156
4156

vækst
350
296
221
222
290
290

Enhver befolkningsprognose tager udgangspunkt i årets faktuelle, verificerbare indbyggertal ved årets begyndelse,
hvorimod efterfølgende tal i hvert års befolkningsprognose er underkastet profetiens usikkerhedsmomenter. Alene af
den grund viser de røde tal, at væksten fra 2008 til 2012 udgør 127 personer (3866-3739). Det er derfor vanskeligt at
fæste lid til en vækst i Knebel på kun 33 personer i den endog længere periode fra 2006 til 2013.
Det er samtidig beskæmmende og lidet professionelt, at den sidste befolkningsprognose 2013-25 (den, som ligger til
grund for den kommende kommuneplan) for så vidt angår plandistrikt Mols er en tro kopi af den prognose, som
skulle afløses. Den fejl gælder dog kun Molstallene, medens øvrige distrikter er behørigt fremskrevet?
Hornslet distriktsråd har i november rekvireret aktuelle befolkningstal fordelt på plandistrikter 2009 - nov. 2013 fra
forvaltningen og rundsendt til øvrige distriktsråd. Heraf fremgår, at befolkningstallet fordelt på plandistrikter ser
således ud:
Distrikt

01-01-2009

01-01-2010

01-01-2011

01-01-2012

01-01-2013

1 Ebeltoft

8905

8905

8861

8923

8985

07-11-2013 Vækst
8919

14

2 Hornslet

5962

6048

6127

6150

6175

6117

155

3 Rønde

4369

4441

4511

4565

4609

4602

233

4 Mols

3869

3883

3866

3866

3866

3810

-59

5 Ryomgård

3704

3685

3787

3734

3738

3720

16

6 Kolind

3107

3093

3168

3154

3141

3119

12

7 Lime

2733

2736

2719

2681

2729

2716

-17

8 Tirstrup, Balle

2328

2317

2305

2305

2258

2293

-35

9 Mørke

1975

1998

2036

2069

2103

2086

111

10 Thorsager

1687

1683

1685

1675

1685

1695

8

11 Feldballe

1407

1425

1404

1399

1415

1415

8

12 Nimtofte

1268

1268

1265

1298

1253

1253

-15

Atter er der en bemærkelsesværdig forskel på distrikterne, idet Mols som det absolut eneste distrikt har nøjagtig det
samme indbyggertal tre år i træk, og derefter en tilbagegang på 56 alene på 11 måneder. Er det sandsynligt/rigtigt?
Konklusivt må det konstateres, at der på mindre end 12 måneder er fremkommet 7 modsætningsfyldte bud på
befolkningstilvæksten i plandistrikt 4, Mols:
•
•
•
•
•

•
•

Kommuneplanen indstilles til godkendelse med oplyst vækstfremgang i perioden 2006-2013 på 33 pers.
Distriktsrådet i Hornslet modtager i november 2013 aktuelle tal, der viser tilbagegang fra 2009-13 med 59 pers.
De verificerbare og aktuelle udgangsdata for prognoser i perioden 2008-13 viser en vækst på 127 pers.
Befolkningsprognosen for plandistrikt Mols i planperioden 2012-13 er slet og ret en tro kopi af det afvigte år
Hertil oplysningerne på forsiden i den postomdelte SYDDJURS 2013 til borgere i Syddjurs kommune i begyndelsen af
2013 med gentagelse på side 3, at fremtidens bosætning og byudvikling er et vigtigt punkt i kommuneplanen, og hvor
borgmesteren fremhæver: ”Der er faktisk tilflytning til alle plandistrikter i Syddjurs kommune, og det er glædeligt at
se, at mange børnefamilier vælger at flytte hertil. Og det gælder ikke kun den vestlige del af kommunen, men også
områder som Knebel…”.
Borgmesteren fulgte op på det offentlige møde 12. marts kl. 17 i Rønde Idrætscenter med: ”Næst efter Ugelbølle er
Knebel den landsby, der har haft den største procentvise tilvækst!”
Det harmonerer heller ikke godt med den undersøgelse, som blev offentliggjort på boligsitet bolika.dk, hvoraf det bl.a.
fremgår, at Knebel atter i år er den mest populære by på Djursland med en 106 plads. Hornslet er rykket 6 pladser
ned til nr. 155 medens Rønde er rykket 6 pladser op til nr. 183 efterfulgt af Ebeltoft på 216. pladsen.
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Det forekommer ikke betryggende eller tilfredsstillende, at beslutningsgrundlaget for kommuneplanen er funderet på
så forskellige og modsætningsfyldte faktuelle tilkendegivelser. Sandhedsværdien kan umuligt være lige valid for alle
de anførte argumenter.
• Borgerforeningen har været i dialog med borgmesteren for en afklaring af begreberne, men svaret fra
forvaltningen, som også er sendt til borgmesteren, er (som antydet af forvaltningen selv) slet ikke
fyldestgørende. Borgerforeningen nødes derfor til at spørge, om borgmesteren er tilfreds med svaret og i
givet fald så oplyse, hvorfor befolkningsprognosen 2013-2025 for distrikt Mols - som det eneste af samtlige
distrikter - ikke er fremskrevet, ligesom det fortsat er et åbent spørgsmål om befolkningstallet på Mols og
Helgenæs er i vækst, stagnation eller direkte faldende.

Sag: 88 – 2013
Evt.:
Der spørges til status for muslingefarmen, torvet på kommunens grund, juletræ, samarbejdet med Telenor/Telia. Det
oplyses, at Jacob Vibe har set sig nødsaget til at indhegne pladsen omkring Fælleslageret, idet pladsen med de mange
maskiner er for farlig for legende børn. Der arbejdes fortsat med en klatrevæg på destinationen.

Næste møde: den 17.01. 2014 på Molsarkivet kl. 19.00
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