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Mødested: Vestre Molsvej 31, den 17.01.2014 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte, Flemming og Hans Erik
Fraværende:

Sag: 89 - 2013
Siden sidst:
NETs fremsender anmodning om at få tilsendt dokumentation for bankkonto og reelle ejere. Det sker i forsøg på at
bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har 20. december meddelt afslag på ansøgning om tilskud under LAG
med projekttitel: ”Sanering og byfornyelse i Knebel” begrundet med, at LAG´en har indstillet projekter til tilskud for
et større beløb, end der er bevilling til. Selvom der er givet tilladelse til at gå i gang med projektet for egen regning
og risiko allerede fra 4. februar 2013 har Syddjurs kommune ønsket at afvente den endelige afgørelse fra NaturErhvervsstyrelsen. Borgerforeningen har ikke selvstændigt kunnet iværksætte projektet hverken delvist eller helt,
idet kommunen er ejer af grunden. Borgerforeningens ansøgning kan ses som en halvering af de kommunale udgifter
i forbindelse med projektet.
Det planlagte LAG møde i Trustrup den 14.01.2014 om: ”Fremtidens Landsbybutik på Djursland” og ”Købmand og
Lokalsamfund” blev aflyst p.g.a for ringe tilslutning.
 Til efterretning

Sag: 90 – 2013
Generalforsamling
Generalforsamlingen henlægges til Strands Forsamlingshus, som er reserveret til den 30. januar kl. 19.30
Den mangeårige dirigent ved foreningens generalforsamlinger, Søren Rasmussen har takket nej til at fortsætte
hermed.
Forslag til dagsorden, beretning samt regnskab foreligger til mødet. Ligeledes foreligger forslag til annoncering og
pressemeddelelse. På valg er: Birgit Müermann, Hans Erik Mikkelsen og Jørgen Ørgård og revisor Knud Sørensen.
Som aftalt på sidste møde skulle formanden henvende sig til lufthavnschefen, Peter Høgsberg. Hvis han var
forhindret og det var han, skulle stafetten videregives til den nyvalgte borgmester, der har takket ja til at give sin
vision om muligheder for Syddjurs i almindelighed og Mols/Helgenæs i særdeleshed!
 Eigil Holm blev foreslået som dirigent. Bestyrelsen foreslår genvalg på alle poster. Regnskab og beretning
godkendt, idet den sidste tilføjes en passus om cykelsti.

Sag: 91 – 2013
Kontingent 2014
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 546 medlemmer ved udgangen af 2013. En fremgang på 13 i forhold til 2012.
 Godkendt

Sag: 92 – 2013
Muslingefarmen
Borgerforeningen har gennem flere år korresponderet med ejer, direktorat, minister, folketing og ombudsmand om
muslingefarmen i Knebel Vig. Ejeren er gået konkurs og forsøger at overdrage farmen til et nyt selskab.
Konkursboet har ikke vedligeholdt anlægget, og adskillige effekter fra farmen ligger rundt langs vigen.
I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde sendte formanden en opfordring til ministeriet og fandt det ganske
uanstændigt, at ejer og myndigheder på den måde unddrager sig ansvar og lader fem og syv være lige. Se reaktion fra
direktoratet med vedhæftede filer. Ved fristens udløb kunne det konstateres, at ejeren hverken havde taget kontakt til
Borgerforeningen eller ryddet pontoner langs kysten. Ikke desto mindre meddelte ejeren den 6. januar i mail til
sagsbehandler, Stig Prüssing, NaturErhvervstyrelsen: ”Hej Stig, Vi har været i Knebel i dag og indsamlet bøjerne. Med venlig
hilsen Rasmus Bjerregaard”

Stig Prüssing videresendte beskeden i mail hertil den 8. januar:
”Jeg har fået nedenstående tilbagemelding fra Rasmus Bjerregaard om at materiellet fra anlæggene skulle være indsamlet. Har i mulighed for
at give mig en hurtig tilbagemelding om hvorvidt oprydningen er’ sket, og i givet fald om det er sket på acceptabet vis?
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Når jeg har modtaget jeres tilbagemeldinger, vil jeg bede Rasmus om den redegørelse han skulle lave om hvordan, og hvor ofte han fremover
vil sikre og tilse anlæggene. Dette vil danne baggrund for en vurdering af hvorvidt endelig overdragelserne af anlæggene vil kunne ske.
Med venlig hilsen Stig Prüssing”

Det fremgår af en serie billeder, som er optaget samme dag den 8. jan. mellem kl. 10 og 12, at der fortsat ligger
mange opdriftsbøjer på kysten mellem Knebel og Knebelbro. Heller ingen af de omtalte grundejere på Havbakken
17 eller Kirkebjergvej 29 har haft kontakt med ejeren af muslingefarmen. Stig Prüssing er orienteret herom ved mail
af 8. januar og retur-mailer allerede dagen efter: ”Billederne indikerer tydeligt, at der IKKE er foretaget tilfredsstillende oprydning,
og disse vil indgå i afgørelsen om hvorvidt den ansøgte overdragelse af anlægget til det nye aktieselskab vil kunne ske” .
Endvidere har journalist, Henrik Ask fra Stiftstidende forsøgt at belyse sagen, men har ikke kunnet få kontakt med
ejeren af muslingefarmen efter adskillige forsøg. Dertil har sagen været omtalt på P4 Østjylland fulgt op af TV2oj
samme dag. Her indrømmer Ejeren sine forsømmelser.
 Til efterretning

Sag: 93 – 2013
Revy 2014
Der foreligger forespørgsel fra revyholdet, om Borgerforeningen vil medvirke til en forestilling i Tved
forsamlingshus eksempelvis torsdag d. 6. marts 2014. Formanden har meddelt foreningens interesse på linje med
sidste års betingelser.
 Godkendt

Sag: 94 – 2013
Hjertestarterkursus
TrygFonden meddeler, at det repeterende hjertestarter kurser a´ 2 timer finder sted fredag den 28. februar 2014
Det første kursus kl. 14.00 - 16.00 og det andet kursus kl. 16.30 - 18.30
Max. 12 personer på hvert hold.
 Til efterretning

Sag: 95 – 2013
Evt.:

Næste møde: den ??.02.2014 på Molsarkivet kl. 19.00
Fastsættes efter generalforsamlingen.

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam
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Mødested: Molsarkivet, den 17.02.2014 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte og Hans Erik
Fraværende: Flemming

Sag: 01 - 2014
Siden sidst:
Formanden deltog i byrådets nytårskur i Erhvervsparken i Mørke den 31.1.2014 kl. 7.30.
Skolebestyrelsen inviterer til møde om “Mols i Udvikling” den 19.02 fra 19.00 til 21.00 på Molsskolen.
Naturstyrelsen Kronjylland har et brugerråd, der er sammensat af repræsentanter fra Syddjurs, Norddjurs, Randers
og Viborg kommuner, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Idrætsforbund, Friluftsrådet, Danmarks
Naturfredningsforening, Landboforeningerne samt lokale repræsentanter for områderne Mols, Kalø, Fussingø og
Hald. Formanden har takket ja til at indtræde for en fireårsperiode.
• Til orientering

Sag: 02 – 2014
Konstituering:
•
•
•
•
•
•

Valg af:
Formand: Jørgen
Næstformand: Gitte
Kasserer: Susanne
Sekretær: Gitte
Karpenhøjs bestyrelse: Jørgen
Molshallen: Gitte og Jan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tovholderfordeling:
Lokalplanarbejdet: Hans Erik
Lokalarkivet: Jan
Grundlovsdag: Søren Erik
Flag alléen: Hans Erik
Molsamatørerne: Jan
Foredrag: Flemming
Udflugt: Gitte & Hans Erik
Julefrokost: Gitte & Hans Erik
Politikermøde: Jørgen
Hjemmesider: Jørgen

Sag: 03 – 2014
Evaluering af generalforsamlingen
På trods af snevejr med fygning mødte 30 personer op til generalforsamlingen i Strands Forsamlingshus, hvor
forsamlingen godkendte såvel beretningen som regnskabet. Alle valg var genvalg, og som revisorsuppleant blev
Palle Vang Nielsen Helgenæs indvalgt. Efter generalforsamlingen fortalte nyvalgte borgmester, Claus Wistoft om
kommunens situation og muligheder i den aktuelle situation, hvor økonomien er særligt trængt på grund af store
udgifter på overførselsområdet. Han blev oplyst om initiativerne til kollektiv varmeforsyning og igangsætning af
byggemodningen på Præstemarken. Der er stor enighed om at bosætning er vigtig for kommunen, og på Mols og
Helgenæs er plangrundlaget til stede.
• Bestyrelsen er tilfreds med en god generalforsamling.

Side 02

Sag: 04 – 2014
Luftforurening
Annette Bredstrup har i flere henvendelser udtrykt bekymring om uforholdsmæssigt mange kræftforekomster på
Mols. Hun opfordrer Borgerforeningen til at undersøge sagen nærmere. På foranledning af Annettes første
henvendelse i august 2013 konsulteredes partikelforureningen på DMIs hjemmeside, hvor den daglige luftforurening
vises. Den 8. aug. 2013 viste index for luftforureningen i Knebel lav eller meget lav forureningsgrad. Ved samme
lejlighed viste et opslag i dødsårsagsregisteret, at den sidste opdatering udviste faldende dødsårsag begrundet i kræft.
(DMI Indekset udgøres af komponenterne svovldioxid, nitrogenoxider, kulmonoxid, ozon samt partikler. Et højt
indeks betyder, at en eller flere af komponenterne tæt ved overfladen findes i koncentrationer, der overskrider en af
EU-specificeret tærskelværdi).
Fredag den 31. januar 2014 er index for Knebel fortsat lavt til meget lavt. Og det fortsatte fald i kræft som dødsårsag
er fremdeles konstateret i registerets 2012 udgave – den seneste.
Læge Lisbeth Jørgensen har oplyst over for Annette, at der ikke er forskel på landsdelene i så henseende. På trods
heraf oplyser Annette, at hun gennem sygeplejersker, som arbejder på Kommunehospitalet, har hørt om stigende
kræftindlæggelser ikke mindst på børneafdelingen. Formanden har henvendt sig til den anden lægepraksis på Mols
for at høre vurderingen derfra.
• Afhængig af svar fra lægepraksis kontaktes embedslægeinstitutionen.

Sag: 05 – 2014
Klimatilpasningsplanen
Syddjurs kommune fremsender forslag til klimatilpasningsplan, som vil komme i høring inden sommerferien.
Inden da kan man se mere om fordebatten på www.syddjurs.dk/klimatilpasning. Her kan man endvidere indberette
oplevede oversvømmelser. Fordebat perioden løber indtil d. 18. feb.
Formålet med klimatilpasningsplanen er at skabe et grundlag, så byrådet kan prioritere indsatsen mod værditab i
forbindelse med ekstreme vejrsituationer. Dette omfatter en gennemførelse af en kortlægning dels af områder med
risiko for oversvømmelse og dels af værdier, som er truet.
• Destinationerne Egens Havhuse, Knebelbro, Særbæk, Fuglsøvejen v. Femmøller indrapporteres

Sag: 06 – 2014
Førstehjælpskursus
Det er aftalt med Michael V. Reiff, TrygFonden, at der afholdes kursus på Brandstationen i Knebel den 28. feb.
2014. Foreløbig er der tilmeldt følgende:
Hold 1 kl. 14-16
Ulla Bomholt
Birgit Dam
Jørgen Ørgård
Lene Bach Kristensen
Grethe Christensen
?

Hold 2 kl. 16.30 – 18.30
Palle Vang Nielsen
Peggy Skriver Nielsen
Susanne Løcke
Karsten Løcke
Hans Olsen
Eva Olsen
Jakob Jensen
Niels Peter Sørensen
Bjarne Sørensen
Gitte Müermann

Der er plads til 12 på hvert hold.
•

Sag: 07 – 2014
Syddjurs Award
Syddjurs Kommunes Kultur- og fritidsafdeling og Adresseavisen Syddjurs inviterer til Syddjurs Award i Kom-Bi i
Hornslet torsdag 6. marts 2014 kl.17.45-22.00. Der er inviteret en bred skare af repræsentanter fra kultur- og
fritidslivet i alle egne af Syddjurs Kommune.
Aftenen vil i lighed med sidste år byde på både underholdning og prisregn med brug af biografens muligheder for
lyd og billeder. Kandidater til at vinde en af de i alt 7 priser kan indstilles på
http://www.kulturkommune.dk/indholdsside111 Sidste frist for at indstille er den 14.2. 2014
Tilmelding til aftenen sker til www.kulturkommune.dk
• Tilmelding er op til den enkelte
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Sag: 08 – 2014
Landsbypuljen
Bestyrelsen har tidligere indstillet emner til nedrivning i distriktet.
Landsbypuljen 2014 udgør ligesom Indsatspuljen 2010 og 2011 særlige byfornyelsesmidler, der kan anvendes til
forskønnelse af det bebyggede miljø i landdistrikter inden for rammerne af Lov om byfornyelse og udvikling af byer.
PUK udvalget har godkendt de indkomne emner, som er prioriteret i henhold til de opstillede kriterier. Den første
udlodning af puljen er på ca. kr. 1 mio. til nedrivninger og vil kunne omfatte mellem 10-12 ejendomme. Med i denne
pulje er Lindhøjvej 12, Begtrup (Stuehus med udlænger i bindingsværk) prioriteret som nr. 4. Den 5. prioritering er
Lindhøjvej 26, Begtrup (Tidligere Vistoft Sparekasse). Nr. 6 er Græsbjergvej 21 (mindre gård med stald, lade og
stuehus). Og som den sidste i området med prioritering som nr. 10 er Knebel Bygade 11 (Bagbygning). Alle
nedrivninger sker efter frivillige aftaler.
Der pågår en fortsat dialog med ejeren af Andrupvej 2, Vrinners.
• Bestyrelsen drøftede følgende destinationer: Hjørnet Havvej, Vrinners Bygade, Bageren, Tømreren,
Andrupvej 2, Den gl. købmandsbutik (Knebel Bygade 22), Mikkelsen fortov, Lyngparken,
Fodermesterhuset ved Dammen (Brøsbjergvej 7), mejeriet (Grimshovedvej 1), Dejret Bageri (Dejret
Bygade 19), Esby gamle skole, (Esby Bygade 4)Postkassen Grønlænderhuset (Askilhøjevej 47), Gård
Strandbakken 3 i Ørby. Punktet ønskes optaget igen på næste møde, så bestyrelsen får tid til at tænke over
evt. flere destinationer.

Sag: 09 – 2014
Nedklassificering af kommuneveje
Udvalget for Natur, teknik og miljø behandler for tiden en sag om nedklassificering af kommuneveje. De veje som er
på tale er vist på et kort og med opgørelse over udgiften ved overdragelsen.
NTM-udvalget besluttede den 3. feb. 2014, at sagen genoptages til afgørelse i udvalget med en supplerende
beskrivelse af de økonomiske driftsbesparelser efter iværksættelse af nedklassificeringen. Vejene kan først overgå til
lodsejeren/grundejerforeningen i 2017.
• Til efterretning

Sag: 10 – 2014
Sanering og byfornyelse i Knebel
Desværre var Borgerforeningen nødt til at opgive Projekt Fremtidens Landsby. Sundhedshuset, som var krumtappen
i projektet, kunne ikke fastholde lægernes interesse, og derfor trak LAG sit tilsagn om støtte tilbage.
Imidlertid anbefalede LAG en fornyet ansøgning fra borgerforeningen om sanering og byfornyelse i Knebel med
bypark og -torv efter lokalplan 371. Projektet fik naturligvis kommunal opbakning, idet de ansøgte midler ville
halvere kommunens udgifter til samme på kommunens grund.
Som led i ansøgningen bad kommunen borgerforeningen foranstalte skitser over etablering af bypark og torv efter de
retningslinjer, som er udstukket i lokalplan 371. Dertil indhentede borgerforeningen obligatoriske pristilbud for hver
entreprise til ansøgningen. LAG-tilsagnet på 268.403 kr. medførte igangsætningstilladelse for egen regning allerede
fra 4. feb. 2013 - efter at forholdene omkring de tre jordtanke var afklaret.
Vi skrev bl.a. til forvaltningen den 3. juli 2013: ”…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”.

Men forvaltningen udsatte al videre sagsbehandling indtil der forelå afgørelse fra ministeriet.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri meddelte borgerforeningen afslag på ansøgningen den 28.12.2013
begrundet med, at der ikke er flere penge i denne LAG-periode.
• Der optages dialog med kommunen

Sag: 11 – 2014
Muslingeopdræt i Knebel Vig
I 2008 søgte Mari Food ApS ved Rasmus Bjerregaard om lov til at opdrætte muslinger i Århus Bugt.
Fiskeridirektoratet gav afslag efter indsigelse fra Aarhus Kommune. Mari Foods søgte derefter om lov i Knebel Vig
og Begtrup Vig. Direktoratet afviste igen efter en høring, hvor Borgerforeningen, Aarhus Miljøcenter og Syddjurs
Kommune kom med indvendinger understøttet af Aarhus universitets maritime afdeling. Efter endnu to henvendelser
fra Mari Foods og fornyede indsigelser og afslag ombestemte Fiskeridirektoratet sig. Anlægget åbnede i 2010. Siden
2011 har muslingeopdrættet været uden aktivitet på grund af en konkurs i Mari Food. Ejeren, Rasmus Bjerregaard
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fra Mari Food er efterfølgende blevet ansat i Seaweed Sea Supply, der har forsøgt at overtage muslingeopdrættet.
Selskabet har været i en lang dialog med NaturErhvervstyrelsen om overdragelse af begge anlæg. Efter omfattende
korrespondance og klagesager oplyser Overfiskerikontrollør, Stig Prüssing, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri i en mail til Borgerforeningen, at:
”Der er den 30. januar 2014 sendt afslag på ansøgningen om overdragelsen af de to opdrætsanlæg, og der er givet en frist til 1.
marts 2014 til:
”indsende plan for fjernelsen af de to anlæg (alle anlægsdele så som bøjer, ankre, liner, afmærkning m.v.). I modsat fald vil
NaturErhvervstyrelsen foranstalte fjernelsen, ved brug af de tidligere stillede bankgarantier til sikkerhed for fjernelse af
anlæggene.”

Både Stiftstidende og P4østjylland har indhentet kommentar til beslutningen.
• Bestyrelsen er tilfreds med og glad for afgørelsen

Sag: 12 – 2014
Hjemmesidens nyhedsbrev
Siden nytår har der været store problemer med foreningens hjemmeside. Udsendelsen af nyhedsbrevet er gået i stå.
Årsagen er ganske enkelt, at udbyderen af dette modul er ophørt med driften. I forsøg på at etablere et alternativ er
hjemmesiden kollapset i flere omgange. Det har været nødvendigt at retablere siden over flere døgn. Årsagen viser
sig at være en lille programmørfælde i det nye modul, som skal indsættes som html kode i venstre spalte på
hjemmesiden. Sagen er atter på plads, men alle tidligere 252 tilmeldte modtagere af foreningens nyhedsbrev skal selv
genindmelde sig for at oprette den nye mailingliste. Det hidtidige modul har været gratis, medens det nye modul
prisreguleres efter antallet af tilmeldt medlemmer, som ønsker nyhedsbrevet med en oprettelsesafgift på 248,75 kr.
• Det overlades formanden at foretage det videre fornødne

Sag: 13 – 2014
Evt.:

Næste møde: den 17.03.2014 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 17.03.2014 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, og Hans Erik
Fraværende: Gitte, Flemming

Sag: 14 - 2014
Siden sidst:
Formanden deltog i Skolebestyrelsens møde om “Mols i Udvikling” den 19. feb. fra 19.00 til 21.00 på Molsskolen.
Førstehjælpskurset er gennemført med næsten fuldt hus og omkring 40 mennesker har nu gennemgået kursus i
førstehjælp med hjertestarter inden for det sidste år.
Nyhedsbrevet er genetableret siden sidste møde, og der er tegnet nye sponsorater, så udgiften til drift af nyhedsbrev
ikke belaster foreningens økonomi ekstraordinært. Tilmelding til den nye mailliste er sket uden større problemer.
I løbet af ganske få dage har 125 medlemmer ønsket at sikre sig de fremtidige nyhedsbreve. Da man nu skal opgive
sit navn og ikke kun mailadresse, fremgår det, at et større antal ikke-medlemmer benytter sig af foreningens
servicemeddelelser.
Endvidere har over 500 personer fornyet medlemsskabet inden udgangen af februar måned.
Formanden deltog i trafikforeningens møde i Grenaa den 5. marts. 2013. Trafikforeningens generalforsamling er
fastsat til 2. apr. 2014 kl. 19.00 i Pavillonen i Grenaa.
Jan og Jørgen deltog i Syddjurs Award 2013 i Kombi, Hornslet den 6. marts 2014.
• Til orientering

Sag: 15 – 2014
Luftforurening
På sidste møde besluttede bestyrelsen at afvente svar fra Niels Bie:
”…Jeg har ikke hørt, at Mols - givet at der er flere gamle mennesker på Mols end gennemsnittet- ellers skulle have flere kræfttilfælde end
andre områder. Danmark har et cancerregister, som formentlig er tilknyttet Sundhedsstyrelsen. Det kan være, at de kan være behjælpelige med
at køre en datasøgning på kræfthyppighed i postnummer 8420. Jeg ved ikke om der er kapacitet til det. Men det er måske et forsøg værd.….”

Formanden har efterfølgende rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen, som udbad sig et kommunenummer og
forventes derefter at fremkomme med en nærmere redegørelse ellers er der vel næppe grund til at udbede sig et
kommunenummer.
• Godkendt

Sag: 16 – 2014
Landsbypuljen
Efter drøftelse på sidste møde er der udtrykt ønske om genbehandling af punktet.
Den første udlodning af puljen er på ca. kr. 1 mio. til nedrivninger og vil kunne omfatte mellem 10-12 ejendomme.
Med i denne pulje er Lindhøjvej 12, Begtrup (Stuehus med udlænger i bindingsværk) prioriteret som nr. 4. Den 5.
prioritering er Lindhøjvej 26, Begtrup (Tidligere Vistoft Sparekasse). Nr. 6 er Græsbjergvej 21 (mindre gård med
stald, lade og stuehus). Og som den sidste i området med prioritering som nr. 10 er Knebel Bygade 11 (Bagbygning).
Alle nedrivninger sker efter frivillige aftaler. Der pågår en fortsat dialog med ejeren af Andrupvej 2, Vrinners.
Endvidere er Stilbjergvej 35 på tale.
Bestyrelsen drøftede derudover følgende destinationer i:
Vrinners: Hjørnet Havvej, Vrinners Bygade, Bageren, Tømreren, Andrupvej 2, Knebel: Den gl. købmandsbutik (Knebel Bygade 22), Mikkelsen fortov, Lyngparken, Helgenæs: Fodermesterhuset ved Dammen (Brøsbjergvej 7), mejeriet (Grimshovedvej 1), Esby gamle skole, (Esby Bygade 4),
Postkassen, Grønlænderhuset (Askilhøjevej 47), Gård Strandbakken 3 i Ørby.
Dejret: Bageri (Dejret Bygade 19) ønskes overdraget til Nationalmuseet, med henblik på nedtagning og genopførelse i
Frilandsmuseets Stationsby. Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø, har den 3. marts 2014 besluttet at meddele
dispensation til flytning af bygningen til Frilandsmuseets Stationsby, hvis det er muligt at skaffe midler til en flytning.
Dispensationen bortfalder, hvis Nationalmuseet meddeler, at det ikke er muligt at skaffe midler til flytningen. BLIS og Museum
Østjylland er imod nedrivning.

•

Formanden formulerer en skrivelse, der tager skyldigt hensyn til ejendomsretten, men alligevel henleder
opmærksomheden på, at øjebæer virker hæmmende for bosætningen på Mols og Helgenæs.

Side 06

Sag: 17 – 2014
Sanering og byfornyelse i Knebel
Bestyrelsen besluttede på sidste møde at genoptage dialogen med kommunen om arealet ved burgerpladsen efter
afslaget om LAG-tilskud. Formanden henvendte sig på rådhuset dagen efter bestyrelsesmødet, og fik aftale med
Michael Tolstrup om fornyet sagsbehandling med henblik på at få renoveret området i mindre målestok, dog under
forudsætning af medfinansiering fra Borgerforeningen. Formanden fik tilsagn om efterfølgende besigtigelse af
pladsen i Knebel, så forvaltningen kunne genstarte sagen via nye planer, som tilvejebringes af arkitekt Kisa
Lindgaard. I mødet på pladsen den 3. marts kl. 11.00 deltog Alette og Kisa og fra Borgerforeningen mødte Hans
Erik og Jørgen. Der afventes udspil fra forvaltningen.
• Godkendt inkl. bidrag til medfinansiering.

Sag: 18 – 2014
Revy 2014
Molsamatørerne samlede næsten fulde huse tirsdag den 4. marts til revyen med titlen ”Undskyld, vi beklager”.
Godt 100 gæster fik sig en fin oplevelse og Borgerforeningen fik 8 nye medlemmer.
• Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med arrangementet.

Sag: 19 – 2014
Udrykningstilladelse
Et af foreningens medlemmer, Knud Bak, opfordrer foreningen til at søge Rigspolitiet om udrykningstilladelse til
hjertestarterteamet. Forslaget er også tilgået hjertestarterteamet, men her var der ingen interesse for at søge en sådan
tilladelse.
Teamet havde i øvrigt sin ilddåb den 5. marts på Helgenæs.
• Bestyrelsen er enig med hjertestarterteamet.

Sag: 20 – 2014
Projekt Gentænk Landsbyen
Syddjurs kommune fremsender følgende orientering om status for Gentænk Landsbyen.
”Favrskov Kommune, der er tovholder på projektet har sendt en ansøgning til Kulturby 2017, der udover en landsbymesse i november i år
indeholder oprettelse af digitalt netværk – Villagedating.com – som vist er en hjemmeside – samt et koncept, de kalder 12 til middag – hvor
repræsentanter for tolv landsbyer på tværs af kommunegrænser mødes uformelt til udvekslinger af erfaringer og gode idéer.
Vi ved først til maj/starten af juni, når ansøgningen er behandlet, om og hvordan projektet kommer videre.
Vi vil orientere Jer, så snart vi kan blive mere konkrete.
Vi kan dog oplyse at vi har kontaktet projektgruppen for at høre om vi kan blive det næste 12 til middag – arrangement.
De sidste nyheder om Gentænk Landsbyen ses her:

http://www.favrskov.dk/site.aspx?LangRef=1&newsid=5601
http://www.favrskov.dk/site.aspx?MenuID=211&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=8165&expandID=1980&moduleID=
&ParentID=8164
https://www.facebook.com/rethinkthevillage#!/rethinkthevillage
http://www.aarhus2017.dk/nyheder/2013/gentaenk-landsbyen-faar-en-tanke-mere

Videre oplyser forvaltningen:
”Alle forsamlingshuse i Nord- og Syddjurs modtager snart en invitation til et møde om Liv i forsamlingshuset. (Mødet er den 8. april 2014.) Da
der på dette møde bliver lidt yderligere information, blandt andet om Gentænk Landsbyen, har vi besluttet at Distriktsrådene også får en
invitation til at deltage med én repræsentant. Vi ved at distriktsrådene ofte føler sig overbebyrdet med henvendelser, og vi har stadig til gode at
få afklaret, hvilken form Distriktsrådenes årsmøde skal have fremadrettet.”

•

Formanden deltager i mødet den 8. april

Sag: 21 – 2014
Arkivsamvirket i Syddjurs Kommune – ASK
Den 23.01.2011 ansøgte Jan Birk på vegne af ASK om LAG-tilskud til projekt ”Lokalhistorie på hjemmecomputer”.
Den 3. marts s.å. anbefalede LAG bestyrelsen en bevilling på 270.000 kr. som blev godkendt af Fødevareministeriet
med skrivelse af 19. sept. 2011. Forvaltningen overtog regnskabsførelsen i projektperioden og efterfølgende har
Ministeriet meddelt afslag på udbetaling af tilskud, idet betingelserne for udbetaling ikke findes at være opfyldt.
Frank Reeckmann, kulturforvaltningen har den 3. marts 2014 fremsendt indsigelse mod denne afgørelse og pt.
afventes ministeriets svar.
• Bestyrelsen beklager meget denne udvikling
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Sag: 22 – 2014
Evt.:
Belægningen på sidste del af cykelstiprojektet gennem Knebel og den nysanlagte fartdæmpende begrænsning på
Knebel Bygade fik gnubbede ord med på vejen. Arbejdet fremtræder ufærdigt og er slusket udført på visse
strækninger.
Ikke-medlemmer, som har tilmeldt sig foreningens medlemsservice, tilskrives med tak for udvist interesse og med
anmodning om at bidrage til foreningens drift via medlemskontingent.

Næste møde: den 14.04.2014 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2014
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Internettet, den 14.04.2014 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte, Flemming og Hans Erik
Fraværende:
Sag: 23 - 2014
Siden sidst:
På sidste møde besluttedes, at formanden skulle sende Ikke-medlemmer en mail:
Kære abonnent på Borgerforeningens nyhedsbrev!
Allerførst skal der lyde en stor tak for din interesse i Nyhedsbrevet fra Borgerforeningen Mols. Det vidner om, at foreningen har fat i emner og
områder, som også har din interesse.
Enhver har naturligvis adgang til vores hjemmeside, og sådan skal det også være. Vi er endda meget interesserede i at orientere bredt om
foreningens aktiviteter – ikke mindst i det salige håb, at så mange som muligt får lyst til at bakke op om foreningens arbejde gennem et
medlemsskab. Et medlemskab er personligt og kontingentet på sølle 100 kr./år holdes på det meget lave niveau, så det ikke bliver nogen
voldsom belastning. Som en medlemsservice har bestyrelsen besluttet at oprette en mailingliste, så MEDLEMMER kan få de sidste nyheder
direkte i mailboksen. For at få adgang til denne MEDLEMS service, skal man AKTIVT TILMELDE sig mailinglisten på foreningens
hjemmeside (I venstre spalte). Tidligere skulle man kun oplyse sin mailadresse, men nu viser tilmelding både mailadresse og navn.
Derfor fremgår det, at du sådan set bevidst har tilegnet dig en medlemsfordel uden at være medlem. Det er selvsagt en fejl!
Med denne mail vil bestyrelsen gerne slå et slag for, at du også med god samvittighed kan fortsætte dit forehavende ved at indbetale
kontingentet 100 kr. på foreningens Bankkonto reg. nr.: 9358 konto nr.: 0000052533 - Husk navn(e) på afsender. Med venlig hilsen

Koordinator for civilsamfundsstrategi i Syddjurs kommune, har været på præsentationsbesøg hos formanden den 19.
marts 2014. Det er sket som led i en besøgsrunde til samtlige distriktsråd.
Et flertal i Byrådet vedtog nedklassificering af 40 km veje den 26.03.2014. På Mols og Helgenæs drejer det sig om
vejene: Gyden, GI. Elkærvej, Ilbjergvej, Tornholmvej, Elkærbakke, og Skolebakken i Vrinners medens det i Knebel
angår: Skolesvinget, Skoletoften, Hjulgårdsvej, Havblikvej, Havbovej og Energivej.
Teleselskaberne Telenor og Telia har tilendebragt sammenlægning af deres netværk. Det skete her hos os i uge 6.
Syddjurs Kommune og Syddjurs Udviklingspark har indgået et samarbejde med Studenterhus Aarhus om at knytte
tættere kontakt mellem erhvervslivet i Syddjurs og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Aarhus. Formålet er at
hjælpe lokale virksomheder (og foreninger) i Syddjurs med at få løftet nogle konkrete arbejdsopgaver eller projekter,
som der ikke lige er tid og overskud til at løfte i en travl hverdag. Distriktsrådene er inviteret med til
orienteringsmøde herom torsdag d. 24. april kl. 16.00 – 17.30 i Syddjurs Udviklingspark, Fabriksvej 5 i Mørke.
DGI’s hovedbestyrelse har på sit møde den 18. marts 2014 besluttet at genudpege formanden til medlem af
bestyrelsen for foreningen Karpenhøj pr. 1. marts 2014 - 28. februar 2015. DGI har meddelt Karpenhøj, at DGI
tilskud ophører pr. udgangen af 2015.
I april måned igangsættes lokalplan for nyt boligområde ved Knebel-Øst således, at lokalplanforslaget kan
offentliggøres senest et år efter.
• Til orientering.

Sag: 24 – 2014
Luftforurening
I forlængelse af sidste møde, hvor det lå fast, at ingen af de praktiserende læger kunne bekræfte eller afkræfte nogen
stigning i antallet af kræfttilfælde i området, og dødsårsagsregistret udviser faldende tendens forårsaget af
sygdommen, ligesom DMIs registrering af partikelforurening ikke udviser faretruende tendenser, har Fuldmægtig
Milan Fajber, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning svaret 26.03.2014 på formandens
henvendelse, og fremsendt data fra Statens Seruminstitut, der indsamler og formidler data om befolkningens
sundhedstilstand. Cancerregisteret samler alle ny diagnosticerede tilfælde af cancer i Danmark. Heraf fremgår bl.a.
sammenlignelige tal for udvalgte kommuner i perioden 1978- 2012:
Nye kræfttilfælde (Svulster pr. 100.000)
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Heraf fremgår specielt, at Syddjurs kommune ikke er mere belastet end andre udvalgte kommuner. Der er således
ikke belæg for at frygte en bosætning på Mols og Helgenæs af den grund. Tallene fra cancerregisteret bekræfter
lægernes udmelding om, at kræftforekomster på Mols og Helgenæs ikke er mere udbredt her end andre steder.
Den svage stigning i antallet af tilfælde overalt i landet og det samtidige fald i kræft som dødsårsag tyder snarere på
stigende effektivitet i diagnosticering og bedre mulighed for helbredelse.
• Annette Bredstrup orienteres om resultatet af foreningens bestræbelser.

Sag: 25 – 2014
Post Danmark reducerer serviceniveau
Post Danmark har ved årets start meddelt Postbutikken i Knebel, at der påtænkes reduktion i serviceniveauet på
Mols og Helgenæs. Min Købmand, som har postbutikken på Mols, har bedt Borgerforeningen om at deltage i et
møde med Post Danmark. På mødet den 21.03.2014 i postbutikken begrundede kundechef, Troels T. Jensen
reduktionen med en stor nedgang i postmængden. Således kunne han fremlægge tal, der udviste et fald på næsten
25% pr år de sidste tre år på forskellige postfunktioner. Især vil mængden af giroindbetalinger reduceres væsentligt.
Kunderne betaler i stigende grad over betalingsservice og sender et minimum af breve såvel almindelige breve som
anbefalede breve. Situationen er udbredt over hele Danmark og adskillige postbutikker lukker ned eller reducerer.
Resultatet af mødet blev, at posthuset forbliver hos Min Købmand i Knebel, men uden mulighed for at sende
anbefalede breve, pengeforsendelser og postpakker til udlandet. Alle andre postfunktioner kan således fortsat
besørges på Posthuset i Knebel, som det fremover vil hedde fra 13. juni 2014, hvor ændringen træder i kraft.
• Til efterretning, idet alternativet er ophør af al postfunktion i Knebel.

Sag: 26 – 2014
Fibernet nu undervejs
Siden mødet på Rådhuset mellem NRGi, Syddjurs kommune og Borgerforeningen har selskabet haft fokus på det
videre arbejde med udrulning af fibernet i det sydøstlige del af Syddjurs kommune. Salgsleder, Lasse Krogh-Brandt
og Key Account Manager, Kosta Klasnic fra NRGi har været i Knebel for mundtligt at orientere formanden om
selskabets bestræbelser. Fiberledningen er planlagt helt frem til Ebeltoft by. Dertil bliver der tilslutning for både
Egens og Grønfeld. Der arbejdes med planer om tilslutning for Femmøller. Fra Egens arbejdes med fibernet frem
gennem Vrinners til Knebel i første omgang. Repræsentanterne fra NRGi lovede at fremsende forslag til det videre
arbejde snarest.
• Sagen genoptages på næste møde.

Sag: 27 – 2014
Molshallens årsmøde
Tovholder orienterer om årsmødet afholdt i hallen den 19. marts 2014 kl. 20. Beretning og regnskab godkendt uden
bemærkninger. Årsmødet drøftede fremtiden for hallen – specielt i sammenhæng med ændringerne på børnehave og
skoleområdet, hvor et faldende børnetal forårsager bestræbelser på at samle de tre børnehaver, SFO og skole i
samme bygninger gennem etablering af et børnehus.
• Drøftes videre i sammenhæng med punkt 29.

Sag: 28 – 2014
Grundlovsdag
Biskop Kjeld Holm har givet tilsagn om at holde årets grundlovstale. Det musikalske indslag er denne gang lagt i
hænderne på seniororkestret fra Rønde. I sangarket udskiftes ”Når egene knoppes” med ”Det dufter lysegrønt af
græs”. Tovholder sørger for højtaleranlæg og forplejning.
• Til efterretning.

Sag: 29 – 2014
Mols i udvikling
Det faldende børnetal giver fællesbestyrelsen for de tre børnehaver og Molsskolen anledning til at gentænke
mulighederne på området i samarbejde med IFMols, Borgerforeningen og Molshallen. I den anledning har
formanden modtaget henvendelser fra flere af de involverede parter i sagen, og på et møde med Søren Ibsen om
alternative muligheder gav formanden tilsagn om at medvirke til en samlet strategi.
På foranledning af Søren Ibsen, der ligesom formanden deltog i det store fællesmøde på Molsskolen om ”Mols i
udvikling” sammen med IFMols, er det lykkedes at få IFM til at sætte 8-15.000 kr. i spil for at få DGI-tegnestuen på
Karpenhøj til ret hurtigt at fremkomme med et oplæg til et projekt, der omfatter såvel skole, som børhaverne og
Molshallen i nærheden af Molshallen i stedet for i skolens sydligste ende. DGI-tegnestuen har netop sine
spidskompetencer på dette felt og haft lignende projekter rundt i mange andre kommuner. De nye tanker har allerede
fået tilslutning fra fællesbestyrelsens flertal og blev omtalt af formanden på Molshallens årsmøde. Endvidere ser det
ud til, at forståelsen for et mere omfattende initiativ breder sig til kommunens involverede embedsværk.
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Oplæg til projektet er tilvejebragt, så skolelederen kunne drøfte situationen med borgmesteren under dennes
besøgsrunde til kommunens institutioner herunder Molsskolen den 4. april. Oplægget er vedlagt denne dagsorden.
• Sagen drøftes videre på næste møde.

Sag: 30 – 2014
Vistoft Sparekasse under skærpet tilsyn
Finanstilsynet har pålagt Vistoft Sparekasse at nedskrive i alt 17,7 mio. kroner. Det betyder, at sparekassen for første
gang siden 2008 ender med et minus i det regnskab, der er offentliggjort tirsdag 1. april. Sådan skriver sparekassen i
en pressemeddelelse. Den store nedskrivning i år skyldes, som i flere andre pengeinstitutter, at Finanstilsynet
anvender en meget kritisk vurdering af udlånskundernes rådighedsbeløb og værdier som for eksempel fast ejendom.
Eftersom den lokale boligmasse er faldet i værdi, stiger risikoen for udlånet – selvom kunderne betaler det, de skal.
Mens andre banker og sparekasser udsætter deres kunder for skrappe kreditvurderinger og stigende gebyrer, er
udfordringerne i Vistoft Sparekasse af en helt anden karakter: Man vil gerne låne flere penge ud, men det er ikke så
let (annoncekampagne). Derfor har sparekassen 80 mio. kr. på en konto i Nationalbanken. Sparekassen har en solid
forretningsmodel og er god til at tjene penge på kerneforretningen, ind- og udlån. Interessen fra konkurrenter er
mærkbar. Der er iværksat en genopretningsplan, som er godkendt af Finanstilsynet. Målet er at bevare Vistoft
Sparekasse som det sidste selvstændige pengeinstitut på Mols.
Situationen har interesseret pressen en del, og formanden er - ikke mindst fordi Vistoft Sparekasse er det sidste
selvstændige pengeinstitut på Mols og Helgenæs - kontaktet af såvel Stiftstidende som P4-østjylland med spørgsmål
om, hvad det betyder for området.
• Godkendt, idet sagen genoptages på næste møde

Sag: 31 – 2014
Evt.:
Næste møde: den 12.05.2014 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2014
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Molsarkivet, den 12.05.2014 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte, Flemming og Hans Erik
Fraværende:

Sag: 32 - 2014
Siden sidst:
Med flere internetudbydere på banen og en anmodning fra TDC om tilsagn fra borgerforeningen om at stå som
medindbyder til kommende møder i Vrinners og Tved, har formanden forsøgt at samle bestyrelsen til ekstraordinært
møde - desværre uden held - inden for den korte tidsfrist. I stedet er det aftalt med både TDC og NRGi, at
kampagnen bliver lagt ud på foreningens hjemmeside.
Som medlem af brugerrådet ved NST, Kronjylland deltager formanden i Naturstyrelsens ekskursion den 8. maj 2014,
kl. 9:00 – 14:30
Frivillighedsrådet inviterer til møde i Rønde – 19. maj, Rønde idrætscenter, Skrejrupvej 9b, 8410 Rønde kl. 19-21
• Til efterretning

Sag: 33 – 2014
Fibernet nu undervejs
Borgerforeningen har længe arbejdet for bedre IT-muligheder på Mols og Helgenæs. Med regeringens
bredbåndsplan står kommunerne nu centralt placeret. Borgerforeningen har et fint samarbejde med Syddjurs
kommune og deltaget i flere møder om sagen - også med aktører.
Når det gælder bosætning og erhvervsklima, er der meget på spil for kommunerne, og er den digitale infrastruktur
ikke god nok, risikerer kommunerne, at borgere og virksomheder søger andre steder hen. Borgerforeningens appel
om bedre IT-motorveje her hos os er hørt. Syddjurs kommune er trådt aktivt ind i kampen om udrulning af fibernet
forbindelser. Med Erhvervsstyrelsens anbefaling af borgerforeningens strategi har flere udbydere aktuelt udvist øget
interesse for at opgradere den digitale kapacitet og hastighed. Konkurrencen er skærpet bemærkelsesværdigt, og
Borgerforeningen har flere henvendelser fra aktører om samarbejde. Dog betinger aktørerne sig ofte, at samarbejdet
og kortene holdes tæt ind til kroppen af hensyn til konkurrenterne, men aktørerne vil samtidig gerne have
foreningens støtte til at tilvejebringe den nødvendige opbakning - den såkaldte kritiske masse, så investeringen opnår
optimal rentabilitet. Foreningen har gentagne gange påpeget det vanskelige i at arbejde for at opnå bedre bredbånd
uden at oplyse, hvad, hvordan og hvornår det skal ske. Det er nødvendigt at præsentere produkt og pris for at opnå
tilslutning.
Men nu åbnes lidt op for mulighederne. Både TDC og NRGi er på banen med kontakt til brugerne om, hvad
udbyderne kan præsentere og til hvilken pris!
TDC er på vej med 2 offentlige møder. I Vrinners Beboerhus den 20. maj og i Tved Forsamlingshus den 21. maj.
TDC anfører, at ”Arrangementerne skal give beboerne på Mols informationer omkring hvilke muligheder der er for lynhurtigt
Internet og TV fra TDC. Samt et anderledes møde med TDC.
• Der vil være mulighed for at gennemgå borgernes personlige arrangement med TDC.
• Bestille nye produkter BB/TV/Mobil/div. TDC Butik Århus Nord stiller op med sælgere, rådgivere og teknikere til
arrangementet. Se prisark 1 og prisark 2 samt tilvalg”

NRGi er på vej med fibernet til boligen. Kampagnen er nået gennem Vrinners og i disse dage kommer turen til
borgerne i Knebel. Er tilslutningen stor nok vil NRGi udrulle fiberkabel videre frem på Mols og Helgenæs.
Tilmeldingen i Vrinners er tilstrækkelig og godkendes i NRGi i disse dage.
I henvendelsen skriver NRGi:
”Vi lancerer nu en kampagne Fremtidens Fibernet i dit område, så vi i fællesskab kan sikre den digitale fremtid. Før fibernettet
kan blive en realitet skal mindst 31 % af husstandene i dit område støtte initiativet. Se tilbudspriser, ofte stillede spørgsmål”

Eftersom selskaberne ikke må henvende sig direkte til alle med kampagnemateriale, er alt lagt ud på
Borgerforeningens hjemmeside. Det sidste har givet en del positive reaktioner.
• Bestyrelsen anbefaler udrulningen af fibernet. Det gavner såvel erhvervslivet, som bosætning og
ejendomshandel.
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Sag: 34 – 2014
Lufthavnen i Tirstrup
Fra initiativtagerne til kampagnen ”Nej til ny lufthavn i Østjylland” har Borgerforeningen modtaget opfordring til at
deltage i modstanden mod flytning af lufthavnen. Imidlertid skrev formanden umiddelbart før lufthavnens
ekstraordinære generalforsamling onsdag den 30. april 2014 et læserbrev, Skæbnetime for lufthavnen i Tirstrup.
Den ekstraordinære generalforsamling besluttede i øvrigt, at ejerkredsens fem borgmestre skal udgøre bestyrelsen i
Aarhus Lufthavn sammen med tre repræsentanter fra erhvervslivet i Østjylland og to medarbejder repræsentanter.
Med den beslutning signalerer ejerkredsen, at fællesskabet vil arbejde seriøst på, at den nuværende lufthavn ikke
hele tiden skal trues på sin eksistens.
• Til orientering

Sag: 35 – 2014
Mols i udvikling
Det faldende børnetal giver fællesbestyrelsen for de tre børnehaver og Molsskolen anledning til at gentænke
mulighederne på området i samarbejde med IFMols, Borgerforeningen og Molshallen.
Indtil videre har der været afholdt 2 møder i “Mols i udvikling”, hvor omkr. 50 borgere har deltaget.
Der er som oplyst på sidste møde udarbejdet et skitseforslag og en visualisering af, hvordan man kunne fremme den
lokale sammenhæng mellem forenings- aktivitets- og facilitetsudvikling. Samtidig hermed har fællesbestyrelsen for
skolen og børnehaverne på Mols ansøgt FI-udvalget om at få anlagt en fælles børnehave og vuggestue i Knebel mhp.
at udvikle gode pædagogiske tilbud for børn fra 0-16 år i Molsskolens skoledistrikt.
Fællesbestyrelsen ser nogle oplagte muligheder for at gå sammen om at skabe et helt fantastisk børne/ungdoms- og
voksenliv. Skolen, børnehaverne og IF Mols er selvfølgelig nogle helt centrale aktører. Men ungdomsskolen,
dagplejen, borgerforeningen og lyngparken er også nogle helt vigtige aktører, som har brug for at satse på “Mols i
udvikling”. Ligesom Nationalparken, Fuglsøcenteret, Karpenhøj, Den Økologiske Landbrugsskole, og Syddjurs
Kommune har brug for at Mols udvikler sig. Derfor arrangeres endnu et møde i “Mols i Udvikling”, som finder sted
den 14.05.2014 på Molsskolen kl. 19-21.30.
På mødet orienteres om den seneste udvikling, de konkrete tiltag, der er sat i søen og derefter arbejdes videre med de
allerede igangsatte, som nye store og små projekter i mindre og større grupperinger.
Tilmelding sker til skolens sekretariat på mail: dn@syddjurs.dk, eller på tlf.: 87 53 60 50
Tegnestuen på Karpenhøj vil gerne lave oplæg til masterplan, som skal sendes til kommunen. I den anledning vil
Karpenhøj gerne drøfte oplægget med andre, hvorfor der i hast er nedsat en selvbestaltet styregruppe bestående af
områdeleder, Claus Peter Olesen, Molsskolen, formand for fællesbestyrelsen skole og børnehaver, Louise Juul,
Halinspektør Flemming Engberg, Søren Ibsen, IF Mols og formanden for Borgerforeningen Mols. Styregruppen
afholder møde på Karpenhøj torsdag den 22. maj. 11.30
• Godkendt

Sag: 36 – 2014
Vistoft Sparekasse under skærpet tilsyn
Finanstilsynet har pålagt Vistoft Sparekasse at nedskrive i alt 17,7 mio. kroner. Det betyder, at sparekassen for første
gang siden 2008 ender med et minus i det regnskab, der er offentliggjort tirsdag 1. april. Sådan skriver sparekassen i
en pressemeddelelse. Den store nedskrivning i år skyldes, som i flere andre pengeinstitutter, at Finanstilsynet
anvender en meget kritisk vurdering af udlånskundernes rådighedsbeløb og værdier som for eksempel fast ejendom.
Eftersom den lokale boligmasse er faldet i værdi, stiger risikoen for udlånet – selvom kunderne betaler det, de skal.
Mens andre banker og sparekasser udsætter deres kunder for skrappe kreditvurderinger og stigende gebyrer, er
udfordringerne i Vistoft Sparekasse af en helt anden karakter: Man vil gerne låne flere penge ud, men det er ikke så
let (annoncekampagne). Derfor har sparekassen 80 mio. kr. på en konto i Nationalbanken. Sparekassen har en solid
forretningsmodel og er god til at tjene penge på kerneforretningen, ind- og udlån. Interessen fra konkurrenter er
mærkbar. Der er iværksat en genopretningsplan, som er godkendt af Finanstilsynet. Målet er at bevare Vistoft
Sparekasse som det sidste selvstændige pengeinstitut på Mols.
Situationen har interesseret pressen en del, og formanden er - ikke mindst fordi Vistoft Sparekasse er det sidste
selvstændige pengeinstitut på Mols og Helgenæs - kontaktet af såvel Stiftstidende som P4-østjylland med spørgsmål
om, hvad det betyder for området.
På garantmødet 2. maj oplyste formanden, Peter Hvidkjær, med fuld opbakning fra det 200 personers store
garantfremmøde, at der arbejdes på at bevare sparekassen som selvstændig institution via kapitaltilførsel.
Borgerforeningen har fået flere opfordringer til at gøre noget – eksempelvis opfordre til at forøge garantkapitalen.
Der er pt. ca. 600 garanter i sparekassen.
• Bestyrelsen kan ikke imødekomme opfordringer om at iværksætte initiativer ud fra synspunktet om, at
medlemmerne kan have vidt forskellige finansielle relationer. Bestyrelsen vil lade det være op til den
enkelte at henvende sig i sparekassen med tilbud om bidrag til garantkapitalen.

Side 13

Sag: 37 – 2014
Bytorv i Knebel
Bestyrelsen besluttede på sit møde i marts at afvente et udspil fra forvaltningen under forudsætning af
medfinansiering fra Borgerforeningen.
Den 14. april kontakter formanden forvaltningen med en forespørgsel:
”Hej Michael!
Må jeg høre lidt om, hvor langt vi er i sagen om pladsen i Knebel? Vi havde jo besøg af Alette og Kisa, som skulle se lidt på sagen!”

Ved efterfølgende telefonkontakt til Alette Skov-Hansen står det imidlertid helt klart, at der endnu ikke er arbejdet
på det lovede udspil, og den 16. april modtager foreningens repræsentanter følgende mail fra forvaltningen:
”Til Jørgen Ørgård og Hans Erik Mikkelsen
Jeg blev kontaktet af Stine Kristensen, som var frustreret over, ikke at kunne få løst et mellemværende hun og I/Borgerforeningen har.
Jeg lovede at få det løst, og bad hende nedfælde problemstillingen på skrift. Se nedenstående mail.
Jeg bliver nød til at sige, at købet af grunden og nedrivningen af beboelsesejendommen Knebel Bygade 30 står for Borgerforeningens egen
regning. Jeg er med på, at Syddjurs Kommune nu står som ejer af grunden, men projektet er jeres.
Når det så er sagt, så må vi se på, om det udestående I har med Stine Kristensen kan indgå i de midler, som Michael har lovet at kigge på.
Vi kunne jo alle se, at sådan som grunden ser ud nu, kan ingen være tjent med.
Jeg bliver dog også nød til at sige, at rydningen af grunden også er noget Borgerforeningen selv har truffet aftale med entreprenøren (Kenneth
Buhr, Kolind Entreprenørforretning) og rådgiver Mogens Vesterskov – som begge samtidig bistod i nedrivningen af burgeren.
Den aftale, jeg har indgået omkring nedrivning af burgeren, er overholdt. De nuværende rester af asfalt og beton stammer fra nedbrydningen
af beboelsesejendommen.
Jeg har forholdt Mogens Vesterskov problemstillingen, og han udtaler, at Borgerforeningen selv har accepteret afleveringen, sikkert i
forventning om at anlæggelsen af byparken var nært forestående.
Syddjurs Kommunes materielgård har givet et overslag på, hvad det vil koste at rense grunden op, planere og tilføre muld og tilså med græs.
28.000 kr. Hvis I/vi ønsker at pladsen skal have belægning, skal der køres stabilgrus på i stedet for muld. Alternativt overslag for et område på
ca. 250 m2 klar til belægning og med omkringliggende græs er 40.000 kr. Belægningssten i beton koster mellem 350-480 m2 alt efter mønster
mv. – ca. 90.000 kr. Hertil kommer beplantning, inventar, belysning…
Men vi kan måske tilbyde at rense grunden, planere, lægge stabilgrus (efter en nærmere plan) i det centrale område og tilså resten med græs.
Jeg ved ikke hvilken beløbsgrænse, der opereres med, men inden Kisa går i gang med at skitsere, skal vi nok kende den.
Vi kunne sætte oprensning og planering i gang, men det er lidt afgørende om der skal lægges fliser i første step, eller ej.
Venlig hilsen Alette Lena Skov-Hansen

Den omtalte mail fra Stine Kristensen fik forvaltningen den 3. april:
”Hej Alette
Ifølge tlf. aftale hermed lidt på skrift.
Da planlægning og nedrivning blev igangsat på burger grund og hus (nabo og skel til mig), gik jeg med til at vi lavede en lige linie i skel, det
var bedst for alle og de ville være pænest. I al snakken om hvad der efterfølgende skulle ske, blev jeg af Borgerforeningen lovet at skrænten ind
til mig, ville blive beplantet, så jeg ikke skulle døjes med ukrudt osv.
Jeg har fået lavet et pænt hegn, der står i skel, og er blevet lovet at det var en fælles udgift, som jeg senere har fået af vide, er en udgift
kommunen skal betale. Udgiften er på 8000 kr. Min tålmodighed er ved at være brugt godt og vel, for mig er det underordnet hvor pengene
kommer fra, om det er kommunen eller borgerforeningen. Jeg får et af vide når jeg taler med borgerforeningen,(Hans Erik Mikkelsen).Og
noget andet når jeg tager henvendelse til kommunen. Jeg forventer at der kommer en betaling til mig inden for kort tid, så er tålmodigheden
nok også sat på pause igen, selvom der ikke sker en s... på grunden og skrænten.
Jeg håber i kan blive enige om hvem der skal betale og ser frem til at hører fra enten borgerforeningen eller kommunen inden længde.
Stine Kristensen, Ålshøjvej 1, Knebel”

Den 7. maj 2014 mødes Klaus Maarslet Pedersen, Alette Skov-Hansen og Kisa Lindgård med Hans Erik Mikkelsen
og Jørgen Ørgård på Burgerpladsen, hvor Kisa forelægger nyt udspil til Bytorv i Knebel. Prisen stipuleres til
242.210 kr. uden vigeplads, som menes at koste 120.000 kr. På den baggrund indhentede Borgerforeningen
alternativt tilbud på opgaven hos entreprenørfirmaet VAM i Vester Alling.
• Tilbud og plantegningen blev gennemgået, og bestyrelsen anbefaler iværksættelse så langt som økonomien
rækker, og godkender samtidig en udvidet økonomisk ramme. Et mellemværende med naboen på 8.000 kr.
til opsætning af hegn i skel blev bevilget.

Sag: 38 – 2014
Kollektiv varmeforsyning
Fra rådgivningsfirmaet, AgroTech har foreningen fået følgende henvendelse:
”Kære Jørgen Ørgård
Som du ved, har vi jo samarbejdet med Plan og Grøn Energi (Børge Sørensen og Leo Munk), omkring at understøtte initiativer for et evt.
kommende halmvarmeværk i Knebel by-området. I har jo holdt div. møder og vi har også haft møder med Syddjurs kommune (i Ebeltoft), med
bl.a. Lene Riis for at fortælle om de mange aspekter, det er værd at inddrage når man skal gå ind i sådanne beslutninger, og hvor det er med at
have mobiliseret hele værdikæden.
Vi har snakket om at det måske var en god ide at varme op på sagen igen, og f.eks. lave et slags tema om det i lokalavisen (hvis vi kan lokke
dem til det). Målet er jo i første omgang at der så kunne indkaldes til borgermøde.
Oplægget som vi har snakket med Børge om, ser sådan ud – foreløbig brainstom:
Essensen er jo at der dels er nogle faglige argumenter og cases, med bidrag fra f.eks.:
•
AT, om halmressourcen til varme/potentialet og økonomien.
•
Der kunne laves et enkelt regnestykke, hvad det ville betyde for en parcelhusejer.
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Borgerforeningen v. Jørgen Ørgård, Initiativtager til et kommende halmfjernvarmeværk i Knebel by, og som opfordrer kommunen
til dialog, og at det er en god ide at samle aktører og præsentere ideer. Opfordre til at der skal afholdes et borgermåde om sagen.
Kan jo bl.a. henvise til at man på generalforsamlingen havde besøg af borgmesteren, som er for at der skabes arbejdspladser og
findes gode energiløsninger lokalt.
•
Landmand, f.eks. Gunnar Sørensen, som producent af halm og hvad det betyder for lokal omsætning, lokal arbejde osv. i forhold til
konkurrerende energikilder.
•
Formanden for landboforeningen – med en kommentar at man vil støtte initiativer med halm lokalt, energimål, klimamål osv.
•
Interview (af journalisten) vedr. kommunen (f.eks. Lene eller hendes chef) om deres visioner som Mols/Syddjurs som en grøn og
klimavenlig kommune/område. Hvilke initiativer, man gør sig for at nå energimål lokalt og understøtte nationale
energistrategi/politik/mål. Om de vil samarbejde med lokalområderne, hvad de har tænkt sig osv.
•
Statement at vindmøller jo ikke er en mulighed pga. nationalparken osv.
•
Info boks med Plan og Energi, som eksempel på en virksomhed, som har været projektholder og været med til at få lokale løsninger
op at stå, med eksempler derfra. (gerne med en økonomikommentar).
•
Info boks vedr. AgroTech, hvem vi er og hvad vi tilbyder osv.
•
Evt. om mulighederne vedr. støtte til overgang til VE.
•
Og en masse gode foto.
Jeg er ved at høre en af journalisterne på lokalavisen, om det er muligt at lave noget – og det kunne jo f.eks. være en gang i løbet af maj, og
han (Martin Schulz) har sendt mig videre til redaktøren Lars Normann Thomsen. Men vi vil jo gerne lige have input fra dig først om det er
noget vi skal gå videre med. Hvis det er for voldsomt for lokalavisen (pladsmæssigt – for vi hjælper jo gerne med at sætte det meste op), kunne
det jo være at det kom på Borgerforeningens hjemmeside, hvor der så i lokalavisen kunne henvises hertil.
Så håber du kan se en ide i oplægget, og vi kan drøfte det – sammen med Børge. Vi er godt klar over at kommunen også skal med, men en
mobilisering lokalt kunne måske fremme deres interesse for at gå videre med det. Vi hører meget gerne input til oplægget m.v.
NB lige vedlagt en artikel vi lige har haft i gartnertidende (godt nok lidt dårlig udgave).
Mvh Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent

•

Det meddeles, at Borgerforeningen - med erfaringer fra tidligere forsøg - ikke vil involvere sig yderligere
uden Syddjurs kommunes fulde engagement og initiativ i sagen.

Sag: 39 – 2014
Evt.:
Tovholder for Grundlovsdags orienterede om dagens forløb og vingaver. Vi mødes kl. 13.
H.E.M. medbringer flag og stænger. Der bestilles kaffe til 100 pers.
Tved Forsamlingshus står for at søge LAG-midler til ændring af køkkenfaciliteter, og borgerforeningen gav
tilsagn om bistand ved ansøgningen.
Desuden var der tale om muslingefarmen, de nysetablerede fartdæmpende begrænsninger i Knebel og
Molbostøtten.
Bestyrelsens udflugt sættes på dagsorden til næste møde.

Næste møde: den 30.06.2014 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2014
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Molsarkivet, den 30.06.2014 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte, Flemming og Hans Erik
Fraværende:
Sag: 40 - 2014
Siden sidst:
På sidste møde blev der spurgt til fartdæmpende foranstaltning i Knebel og Muslingefarmen. Formanden rykkede
Syddjurs kommune og fik svaret, ”at den fartdæmpende foranstaltning ud af Knebel mod Knebelbro endnu ikke er
færdiggjort. Den hævede flade skal have en rød overflade. Udlægningen kræver en højere temperatur, så det vil blive udført i
starten af juni. Her kommer der også ’skaktern’ på rampen. Syddjurs kommune meddeler, at det selvfølgelig er beklageligt, at
det tager så lang tid”
Ligeledes rykkede formanden for en status om muslingefarmen. Her svarede Stig Prüssing 15. maj: ”Jeg tager lige
kontakt til dem lokale kontrol, og høre om status på sagen, og vender så tilbage til dig”.

Formanden deltog i forvaltningens evalueringsmøde om erhvervsstrategi på Mols den 10. juni kl. 17. Mødet fandt
sted på Naturcenter Basballe.
Syddjurs kommune har inviteret Hedensted kommunes lokalsamfund til et 12-til-middag arrangement i Søby
Forsamlingshus den 20. aug. 2014 – og Rønde Distriktsråd og Mols Distriktsråd har meldt sig til – foruden Ådalen.
Medlemstallet har pt. passeret hidtidige rekorder og omfatter pt. 567 medlemmer.
Omkring 100 personer deltog i grundlovsmødet.
• Til orientering

Sag: 41 - 2014
Civilsamfundsstrategi
Kommunens sagsbehandler, Peter Kromann-Andersen har bedt om lov til at deltage i et bestyrelsesmøde for at få en
god snak om, hvordan vi kan føre civilsamfundsstrategiens visioner ud i livet, og hvilke fordele, vi vil kunne have af
det. Peter deltager i mødet kl. 19.
• Til orientering, idet begejstringen er til at overse

Sag: 42 - 2014
Seniorbofællesskabet i Knebel
Den 7. maj besluttede økonomiudvalget ganske overraskende, at der ikke arbejdes videre med boligprojektet i
Knebel. Beslutningen beror på ”den usikre langsigtede udlejningssituation, hvilket også underbygges af, at der er ledige
ældreboliger i Knebel, som delvis er forårsaget af prisniveauet”. Citat fra dagsordenen.

Det er selvsagt lidt vanskeligt for distriktsrådet at forholde sig til det relativt diffuse begreb ”langsigtet udlejning”,
men vi har en del besvær ved at se, at den situation skulle være hverken værre eller bedre, end da man for kort tid
siden vedtog at starte projektet. Hvis prisniveauet er ændret, er det vel næppe til det ringere.
Det fremgår af forvaltningens indstilling til dagsordenspunktet, at DjursBO tilsyneladende har henvendt sig til
forvaltningen i håb/med krav om at minimere de efter DjursBOs mening nysopståede usikkerheder. Men faktisk er
det lidt bemærkelsesværdigt, at DjursBO i sagsfremstillingen ser ud til ville trække sig helt ud af projektet, hvis ikke
kommunen giver tilsagn om at involvere sig yderligere økonomisk. Det er ikke i overensstemmelse med teksten i
referatet fra DjursBOs møde med Bofællesskabet den 13. marts 2014. Her fremstår det under pkt. 4:
”Skema A forventes at kunne fremsendes og behandles efteråret 2014 jvf. tidsplanen. Der aftales at boligorganisationen
undersøger kommunens velvillighed overfor at stille en huslejegaranti for bebyggelsen inden fremsendelse af skema A…”
Endvidere under punkt 7: Der indkaldes ikke til nyt møde før lokalplanen har været i offentlig høring og konditionerne for den
fremtidige bebyggelse kendes. Mødet forventes afholdt umiddelbart efter sommerferien.

På den baggrund henvendte formanden sig til ØK med et ønske om, at sagen blev nyvurderet. Borgmesteren svarede,
at han ville tage henvendelsen med i næste ØK-møde. Henvendelsen er sendt i kopi til lokale byrådsvalgte,
bofællesskab og arkitekt.
På et efterfølgende møde 3. juni mellem Lennart Landsfeldt, arkitekt Poul Erik Clausen og formanden besluttedes
det at genoptage kontakt med OK-fonden, som oprindeligt var foreslået som samarbejdspartner, og som fortsat viser det sig – er interesseret. Endvidere besluttedes at lade Bofællesskabet anmode om foretræde for ØK
repræsenteret ved de tre her nævnte mødedeltagere. Øk-mødet besluttede iflg. telefonsamtale, at borgmester og
kommunaldirektør skulle indkalde til møde med DjursBo og Bofællesskabet.
• Godkendt
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Sag: 43 - 2014
Befolkningsprognosen 2014-2026
Byrådet godkendte på sit møde 21. maj befolkningsprognosen for den næste 12-årsperiode som grundlag for
budgetlægningen for 2015 og overslagsårene.
Med udgangspunkt i befolkningsudviklingen gennem de seneste år, befolkningens demografiske struktur og
forsigtige forventninger til tilflytning af nye borgere forventes der et svagt fald i befolkningstallet i Syddjurs
Kommune på 301 personer frem mod år 2026. Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at
udvikle sig. Der forventes således markant flere ældre i kommunen, mens antallet af personer i den erhvervsaktive
alder og antallet af børn og unge forventes at falde.
Distrikt

2014

2015

2016

2017

Hornslet

6.198 6.211

6.235

6.253 6.283

6.317 6.345

6.378 6.403 6.434

6.444

6.471

6.487

289

Kolind

4.374 4.373

4.370

4.356 4.351

4.373 4.373

4.371 4.383 4.386

4.389

4.390

4.399

25

Marienhoff

3.767 3.782

3.786

3.787 3.771

3.756 3.762

3.765 3.752 3.752

3.743

3.746

3.733

-34

Mols

3.784 3.867

3.855

3.922 3.951

3.978 4.004

4.014 4.020 4.022

4.045

4.059

4.077

293

Mørke

2.081 2.085

2.093

2.091 2.086

2.103 2.106

2.111 2.121 2.129

2.135

2.138

2.146

65

Rosmus

2.271 2.278

2.277

2.272 2.275

2.289 2.280

2.286 2.287 2.301

2.306

2.316

2.316

45

Rønde

6.068 6.060

6.112

6.144 6.179

6.185 6.217

6.255 6.268 6.282

6.314

6.329

6.339

271

Ebeltoft

8.826 8.754

8.677

8.587 8.497

8.403 8.302

8.212 8.134 8.046

7.955

7.862

7.767

-1059

Thorsager

1.655 1.656

1.657

1.654 1.649

1.643 1.638

1.628 1.624 1.621

1.621

1.609

1.605

-50

Ådalen

2.695 2.672

2.657

2.658 2.664

2.639 2.630

2.620 2.603 2.591

2.570

2.559

2.550

-145

•

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Til orientering

Sag: 44 – 2014
Fibernet nu undervejs
Kort efter sidste møde kunne man konstatere, at NRGi rullede hovedledningen videre gennem Knebel mod Vistoft.
NRGi har indbudt til møde om fibernet i festsalen på Molsskolen den 12. juni kl. 19, og formanden har trykt og
husstandsomdelt 300 stk. Fibernet til Mols og Helgenæs – Nu eller ALDRIG? Hjemmesiden er opdateret med en del
materiale om fibernet. Endvidere får formanden en del henvendelser om at markedsføre fiber lidt kraftigere. På
samme vis får NRGi henvendelser fra mange forskellige personer uden for kampagneområdet. Man fortsætter dog
ikke med mindre den anførte kritiske masse opnås i Knebel. TDC har iværksat massiv reklamekampagne i
Adresseavisen med overskriften der findes fiber og TDC-fiber. Fiberkonsulent, Kosta Klasnic oplyser telefonisk til
formanden dagen efter fristens udløb fredag den 17. juni, at NRGi til morgen har godkendt at føre
højhastighedsnettet frem på Mols og Helgenæs. Tidligere er landsbyerne Grønfeld og Vrinners godkendt, og fredag
morgen fulgte så godkendelse af Knebel og Vistoft, hvor den nødvendige forhåndstilslutning er tilstrækkelig.
De næste kampagneområder bliver Fuglsø, Strands og Begtrup frem mod Helgenæs, ligesom der planlægges en
kampagne videre frem mod Tved. Det lover godt for både bosætning, hjemmearbejdspladser, erhvervsliv og
sundhedssektoren! Alle tilmeldte i Knebel modtog 23. juni en tilsagnsskrivelse og kan se frem til etablering inden for
3-6 måneder.
• Godkendt

Sag: 45 – 2014
Mols i udvikling
Som det blev oplyst på sidste møde, havde styregruppen møde på Karpenhøj torsdag den 22. maj kl. 11.30
Det viste sig ikke muligt at fremtrylle oplæg til masterplan på den korte tid inden næste FI-møde 2. juni. I stedet
kontaktede formanden telefonisk Per Zeidler, som gav tilsagn om at vente med den endelige beslutning til efter
sommerferien.
Fredag den 27. juni kl. 8.30 mødes styregruppen i Molshallen med de to i projektet involverede formænd, FIudvalgsformand Per Zeidler og PUK-udvalgsformand, Kirstine Bille. Endvidere deltager DGI tegnestuen fra
Karpenhøj sammen med Carsten Blomberg Hansen som chefkonsulent for DGI-lokaludvikling. Med den positive
modtagelse fra begge udvalgsformænd udarbejder DGI-tegnestuen på Karpenhøj oplæg til drøftelse på første FImøde efter sommerferien, der finder sted den 11. august. De lokalt valgte politikere orienteres på et fyraftensmøde
inden sommerferien. Der arbejdes på, at Projekt Mols i Udvikling kan indgå i en pulje af landsprojekter, som kan
opnå støtte fra RealDania. Tilsagn herom kan forventes behandlet i slutningen af september 2014.
• Godkendt

+/-
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Sag: 46 – 2014
Bytorv i Knebel
I forlængelse af sidste møde har forvaltningen forelagt sagen for PUK-udvalget, som 3. juni vedtog at godkende
denne sagsfremstilling med en bevilling på 130.000 kr.:
”Borgerforeningen Mols fik i 2009 tildelt 1.800.000 kr. til projekt Fremtidens Landsby i Knebel fordelt på 600.000 kr. fra
henholdsvis Region Midtjylland, LAG-Djursland og Syddjurs Kommunes udviklingspulje. Et omdrejningspunkt for projektet var
etableringen af et sundhedshus i Knebel. I januar 2013 måtte projektet dog indstilles, hvilket har efterladt dele af bymidten i en
ufærdig tilstand.
Projekt Fremtidens landsby opererede i sin oprindelige form dels med etableringen af et sundhedshus i Knebel, dels med
sanering, fornyelse og udvikling af Knebel By (se vedlagte bilag).
Med henblik på etableringen af sundhedshuset og byparken og forbindelsen fra disse til Knebel Bygade godkendte Byrådet i
2011 købet af ejendommen Knebel Bygade 30 og 30B. Efterfølgende vedtog Byrådet derpå i 2012 Lokalplan 371 for
sundhedshus, bypark og boligområde i Knebel.
Som led i saneringsprojektet blev ejendommen Knebel Bygade 30 (den tidligere Burgeren) derefter nedrevet med midler fra
kommunens indsatspulje, mens Borgerforeningen for Mols finansierede nedrivningen af beboelsesejendommen Knebel Bygade
30.
I løbet af 2012 måtte projektejer (Borgerforeningen Mols) dog erkende, at sundhedshuset havde mistet den oprindelige
opbakning fra to læger, der valgte at placere sig andetsteds i byen. Trods forskellige efterfølgende tiltag fra borgerforeningens
side på alligevel at etablere sundhedshuset med andre sundhedsfunktioner måtte borgerforeningen dog med udgangen af 2012
erkende, at grundlaget for etableringen af et sundhedshus i Knebel ikke længere var til stede.
Da etableringen af sundhedshuset var et bærende argument for bevillingen på 600.000 kr. fra LAG-Djursland, trak LAGDjursland efterfølgende i januar 2013 sit tilsagn om støtte til det samlede projekt tilbage, ligesom også regionen ønskede at
afslutte projektet med de resultater, der på daværende tidspunkt var opnået (udarbejdelse af lokalplan samt sanering af
ejendomme) og med det beløb på 171.930 kr., som regionen på daværende tidspunkt havde udbetalt til projektet.
På denne baggrund valgte Borgerforeningen Mols efter aftale med LAG-Djursland, Region Midtjylland og Syddjurs Kommune
at indstille og afslutte projekt Fremtidens Landsby.
Af det oprindeligt bevilligede beløb på 600.000 kr. fra udviklingspuljen under Plan, Udvikling og Kultur var der i 2010 udbetalt
en a conto rate på 200.000 kr., hvoraf der i forbindelse med projektafslutningen fra Borgerforeningen Mols blev tilbagebetalt
24.466 kr., således at der af de oprindeligt bevilligede 600.000 kr. er blevet udbetalt 175.534 kr. til projektet.
Indstillingen af projektet har imidlertid efterladt Knebel bymidte med to sanerede grunde, der i dag henligger delvist u
opryddede og med vild beplantning og efterlader bymidten i en ufærdig og uskøn tilstand.
Der har på denne baggrund efterfølgende ved flere lejligheder sammen med Borgerforeningen Mols været drøftet forskellige
løsninger på ovenstående problematik. Med henblik på forskønnelse af de sanerede arealer og som erstatning for etableringen
af den bypark, der var indeholdt i projekt Fremtidens Landsby, har planafdelingen derfor i dialog med Borgerforeningen Mols
udarbejdet vedhæftede skitseprojekt for etableringen af et bytorv på de sanerede arealer.
Etableringen af det skitserede bytorv har et samlet anslået budget på 198.106 kr. (jævnfør vedhæftede). Borgerforeningen Mols
har tilkendegivet at ville medfinansiere projektet med forventet op til 70.000 kr. hvilket efterlader en restfinansiering på 130.000
kr. Afdelingen anbefaler på denne baggrund, at der bevilliges 130.000 kr. til etablering af bytorv i Knebel, der finansieres af
udviklingspuljen. Dermed vil den samlede udgift i forbindelse med afslutningen på projekt Fremtidens Landsby fortsat være
mindre end de oprindeligt bevilligede 600.000 kr.
Varetagelsen af den fremtidige vedligeholdelse af bytorvet samt af områdets veje og stier vil på sigt blive pålagt den
grundejerforening, der skal etableres i henhold til lokalplanen.
Indtil lokalplanen er realiseret i sin helhed og området er taget i anvendelse, er det en forudsætning for etableringen af bytorvet,
at der kan indgås aftale med Borgerforeningen Mols om vedligehold af bytorvets grønne arealer samt snerydning af
fortovsarealerne. Affaldstømningen i området vil blive varetaget af Syddjurs Kommune og der forventes en udgift hertil på 2.000
kr. årligt”.

Efter mødet kontaktede formanden Michael Tholstrup med henblik på afklaring af hvem, der iværksætter projektet.
Michael Tolstrup lovede at iværksætte projektet og vil lade kommunens jurist se på, hvordan borgerforeningens
midler kan anvendes sammen med kommunens midler i henseende til momsreglerne.
• Kommunen er i gang med at udarbejde udbudsmateriale, som forventes færdigt sidst i næste uge.

Sag: 47 – 2014
112-førstehjælpsstationer
I Region Midtjylland er der oprettet en række regionalt tilknyttede 112-førstehjælperkorps. Disse korps er etableret i
områder, hvor der er særlige forhold (fx øer) eller relativt lange responstider. Regionsrådet har besluttet jf. budgettet
for 2014, at der skal ske en udbygning af den nuværende regionale indsats på dette område. Der skal således
udarbejdes og fremlægges forslag til etablering af nye korps i løbet af 2014. Ved et regionalt 112-førstehjælperkorps
forstås: et korps af frivillige, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop efter sms-kald fra AMK-vagtcentralen.
112-førstehjælperne skal sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp i situationer, hvor ambulancen er længe
undervejs, og de kan yde hjælp før ambulancer, akutbiler/akutlægebiler samt akutlægehelikopter kan være fremme
hos patienten.
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Tved og Fejrup er blandt regionens højst prioriterede forslag til relevante lokaliteter, hvor det kan være
hensigtsmæssigt, hvis der er lokal og kommunal opbakning til etablering af korps.
Borgerforeningen har allerede et akuthjælperteam på 7 personer, som er registreret i www.hjertestarter.dk og bliver
tilkaldt over alarmcentralen. De syv frivillige i Borgerforeningens hjertestarterteam får således en håndsrækning fra
Region Midt. Formanden har mailet til sagsbehandleren i regionen, Frede Dueholm Nørgaard, at Borgerforeningens
hjertestarterteam blev oprettet, fordi det ikke lykkedes at få akutlægebilen placeret midt på Djursland. Placeringen i
Tved og Fejrup er netop sket i erkendelse af, at her er de længste responstider på Djursland. Frede Dueholm har
meddelt, at regionen gerne vil samarbejde om etablering og drift i fremtiden. Se stiftens omtale her!
• Godkendt

Sag: 48 – 2014
Udflugt for bestyrelsen
Tovholder foreslog, at bestyrelsens udflugt i henlægges til Trapholt - et dansk kunstmuseum, beliggende i
Kolding og indviet i 1988. Museet kaldes også for det "jyske Louisiana", hvilket kan skyldes dets placering
ved vandet (Kolding Fjord) med en kombination af gammel og ny bygningsarkitektur – eller at det ligeledes
har fokus på moderne billedkunst. Museet indeholder også et møbelmuseum med nutidig dansk møbeldesign
og samlinger af kunsthåndværk, primært keramik og tekstil. Desuden er museets samling på mere end 500
stole fra det 20. århundrede, Danmarks største. Bygningsstilen i denne del af museet er inspireret af
Guggenheim-museet i New York med spiralgangen. Udflugten blev fastsat til den 27.sept. 2014.
• Godkendt

Sag: 49 – 2014
Ny hjemmeside
Borgerforeningens hjemmeside er hidtil redigeret gennem programmet Microsoft Front Page, som er et ældre
program, der ikke længere kan skaffes og heller ikke supporteres. Derfor har det været nødvendigt at opsige
det webhotel, hvor hjemmesiden har været placeret hidtil. I stedet er der etableret en ny hjemmeside, der
redigeres via webcms, et program som vedligeholdes af hjemmesideudbyderen, der i dette tilfælde er
Dandomain, hvor også den tidligere hjemmeside var placeret. Prisen er stort set den samme som hidtil, og
domainet er fortsat www.borgerforeningen-mols.dk
• Godkendt

Sag: 50 – 2014
Evt.:

Næste møde: den 25.08.2014 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2014
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Molsarkivet, den 25.08.2014 kl. 19.00
Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte, Flemming og Hans Erik
Fraværende:

Sag: 51 - 2014
Siden sidst:
12. august meddeler Stig Prüssing, fiskeridirektoratet: ”Jeg har den 16. juli, under min ferie, fået tilbagemelding fra Rasmus
Bjerregaard om at hele muslingeanlægget 238 i Knebel Vig nu er fjernet. Meddelelsen er videresendt til den lokale fiskerikontrol, og Lars
Høgild har i dag meddelt mig, at de snarest tager en kontrolsejlads i området og efterkontrollerer dette. Jeg giver besked om resultatet.
Formanden deltog i LAG-generalforsamlingen den 20. aug. 2014
Den lokale købmand og LAG-Djursland afholder møde om fremtidens landsbybutik på Restaurant Mols Bjerge den
19. aug. 18.30 – 21.00.
• Til efterretning

Sag: 52 - 2014
Mobiltelefoni
Flere medlemmer har undret sig over, at den ventede mobilmast i Femmøller ikke bliver rejst. På foreningens
forespørgsel oplyser kommunen, at de nødvendige tilladelser for længst er givet, men at man ikke ved om
tilladelserne udnyttes endnu. På den baggrund mailede formanden til Lars Henneberg, Telenor, med hvem
Borgerforeningen tidligere har haft korrespondance om bl.a. masten i Femmøller. Imidlertid er Lars Henneberg
fratrådt sin stilling, og nu er det lykkedes at finde frem til hans afløser i Telenor, Vera Christensen, som i mail af 2.
juli oplyser: ”Vi arbejder p.t. med etablering af masten på Hvidmosevej 72, 8400 Ebeltoft og forventer, at den kommer i drift i
løbet af sommeren”. Det er tidligere oplyst fra Telenor, at der er etableret samarbejde med Telia. Mastedatabasens
oplysninger tyder endvidere på, at samarbejdet om antenneplacering på masten udvides til også at omfatte TDC, men
det er ikke verificeret af TDC.
• Masten er i drift, dog uden betydning for TDC kunder.

Sag: 53 – 2014
Mols i udvikling
Som det blev oplyst på sidste møde, havde styregruppen møde på Karpenhøj torsdag den 22. maj kl. 11.30
Det viste sig ikke muligt at fremtrylle oplæg til masterplan på den korte tid inden næste FI-møde 2. juni. I stedet
kontaktede formanden telefonisk Per Zeidler, som gav tilsagn om at vente med den endelige beslutning til efter
sommerferien.
Fredag den 27. juni kl. 8.30 mødtes styregruppen i Molshallen med de to i projektet involverede formænd, FIudvalgsformand Per Zeidler og PUK-udvalgsformand, Kirstine Bille. Endvidere deltog DGI tegnestuen fra
Karpenhøj sammen med Carsten Blomberg Hansen som chefkonsulent for DGI-lokaludvikling. Med den positive
modtagelse fra begge udvalgsformænd udarbejder DGI-tegnestuen på Karpenhøj oplæg til drøftelse på første FImøde efter sommerferien, der finder sted den 18. august. De lokalt valgte politikere orienteres på et fyraftensmøde
inden sommerferien. Der arbejdes på, at Projekt Mols i Udvikling kan indgå i en pulje af landsprojekter, som kan
opnå støtte fra RealDania. Tilsagn herom kan forventes behandlet i slutningen af september 2014.
Tegnestuen fremsendte 5. aug. 2014 forslag til projektansøgning med bilag. Begge dele er fremsendt til de to
involverede udvalg i kommunen, FI-udvalget og PUK-udvalget. Arbejdsgruppens repræsentanter samt Carsten
Blomberg har fået foretræde i dialogmøde med FI-udvalget den 18. august. kl. 13 – 13.45
FI-udvalget ser gerne, at projektet drøftes i.f.m. budgetprocessen for budget 2015.
• Bestyrelsen bakker projektet op og støtter den videre proces

Sag: 54 – 2014
Bytorv i Knebel
På PUK-mødet den 3. jun. 2014 under Punkt 91 Fremtidens Landsby. Etablering af torv indstillede direktøren,

Side 20

at udvalget bevilliger 130.000 kr. til medfinansiering af etablering af bytorv i Knebel, der finansieres af
udviklingspuljen. Indstillingen blev godkendt af udvalget.
Midt i sommerferien modtog Borgerforeningen en mail fra faglig koordinator i Plangruppen, Anne Lundager,
Syddjurs kommune med følgende indhold:
”Vedr. Bytorv i Knebel
Vedlagt fremsendes udkast til driftsaftale om Knebel Bytorv. Endvidere udbudsmateriale fremsendt i begrænset
udbud til entreprenørerne Vam a/s og Materielgården i Syddjurs. Der afholdes licitation på torsdag d. 17. juli kl.
13. Den billigste entreprenør får opgaven. Der underskrives accept umiddelbart efter, og arbejderne kan
påbegyndes.
Underskrivelse af accept vil foregå, når Borgerforeningens godkendelse og underskrivning af driftsaftalen er på
plads.
Underskrevet aftale returneres til Michael Tolstrup, e-mail: mto@syddjurs.dk”
Af den medfølgende driftsaftale på 8 sider fremgår bl.a.:
- at formålet med nærværende aftale er at fastlægge gensidige rettigheder og forpligtigelser mellem Borgerforeningen Mols og
Syddjurs Kommune ved anlæggelsen og efterfølgende drift af Knebel Bypark på kommunens matrikler 8f, og 8g, Knebel By,
Knebel
- at Borgerforeningen Mols bidrager med 70.000 kr. til etableringen af byparken.
- at Borgerforeningen Mols efter bytorvets etablering er forpligtet til at vedligeholde bytorvets arealer, herunder slå græs,
beskære og vedligeholde buske, fjerne ukrudt, fjerne henkastet affald, feje, foretage snerydning, salte mv., så området til
stadighed fremstår pænt og ryddeligt.
Borgerforeningens bidrag og vedligehold medfører ingen ejer rettigheder for borgerforeningen til byparken.
- at Syddjurs Kommune bidrager med 130.000 kr. til etableringen af byparken og forestår som ejer etablering i
overensstemmelse med bilag 3, forudsat der ikke sker budgetoverskridelser.
Syddjurs Kommune er efter bytorvets etablering forpligtet til at tømme byparkens affaldsbeholdere.
Syddjurs Kommune kan til enhver tid udøve ejers sædvanlig råden over arealet, da kommunen i det hele har ejerskab til
bytorvet.
- at Parterne udpeger hver en fast kontaktperson.
Der etableres desuden et dialogforum med deltagere fra Borgerforeningen Mols og Syddjurs Kommunes administration, hvor
byparkens forhold kan drøftes. Der afholdes mindst 1 årligt dialogmøde.
- at Borgerforeningen Mols er ansvarlig for skade, herunder tings- og personskade, som skyldes manglende vedligehold
(snerydning, saltning mv., jf. ovenfor) af bytorvet. Borgerforeningen forpligter sig derfor til at tegne nødvendig
ansvarsforsikring. Borgerforeningen Mols skal sende Syddjurs Kommune dokumentation for at have tegnet nødvendig
forsikring.
- at aftalen vedvarer indtil der oprettes en grundejerforening for området, som kan overtage vedligeholdelsen af bytorvet.
Parterne kan opsige aftalen med 1 års varsel. Opsigelse skal ske skriftligt.
Ved uoverensstemmelser skal parterne søge at løse konflikten i mindelighed i ovennævnte dialogforum.
- at Syddjurs Kommune kan ophæve aftalen umiddelbart, hvis der sker væsentlig misligholdelse af denne. Ophævelse kan dog
kun ske, hvis det efter forhandlinger i dialogforummet ikke er lykkedes at komme frem til ændringer/tilpasninger, der efter
kommunens vurdering er tilfredsstillende.
Syddjurs Kommune kan endvidere ophæve aftalen umiddelbart, hvis der ved ny planlægning for området fastsættes anden
anvendelse af dette.
Ingen af parterne kan kræve erstatning af den anden part for afholdte udgifter, herunder etablerings- og
vedligeholdelsesudgifter, ved aftalens opsigelse / ophævelse.

De i formålet nævnte gensidige rettigheder og forpligtigelser mellem Borgerforeningen og Kommune er meget
vanskelige at få øje på. Det er svært at frigøre sig fra tanker om håndfæstningslignende tilstande.
Det fremgår af en ellers grundig sagsfremstilling til PUK-udvalgets møde den 3. juni, at Borgerforeningen som
projektholder i det afsluttede Projekt Fremtidens Landsby har anvendt 175.534 kr. og kun returnet 24.466 kr. til
kommunen. Men det oplyses ikke, at Borgerforeningen ud af disse projektmidler har betalt for, at matriklernes tre
gamle og udslidte olie- og benzintanke blev tømt for fluidumrester og efterfølgende fyldt med sand for den nette sum
at 89.654 kr., hvorved et gammelt uløst forureningsproblem for kommunen blev elimineret på elegant vis med
halvdelen betalt af regionen.
Det omtales heller ikke, at kommunen opfordrede Borgerforeningen til – på borgerforeningens regning og risiko - at
lade en ingeniør se på muligheden for en rundkørsel. Da ingeniøren, som kommunen selv havde udpeget, derefter
gav udtryk for, at det nok var den bedste trafikløsning, afslog kommunen at etablere rundkørslen. Set i bakspejlet
kunne man godt få lyst til at stille spørgsmålet, hvorfor skulle Borgerforeningen så egentlig punge ud med 19.378 kr.
for at undersøge, om der var plads til en rundkørsel?
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Ej heller er det nævnt, at Borgerforeningen - med anbefaling fra såvel LAG-Djursland som Syddjurs kommune - fik
tegnet et forslag til bytorv - igen med en udgift på 12.500 kr. - som indgik i ny LAG-ansøgning, der desværre for
såvel kommune som Borgerforening blev afslået af ministeriet med henvisning til, at midlerne var opbrugt.
Naboen til den nedrevne bygning foranstaltede opsætning af hegn i skellet mellem naboen og kommunens tomme
grund. Naboen mente sig berettiget til deling af udgifterne mellem naboerne. Den udgift på 8.000 kr. har
Borgerforeningen også påtaget sig, idet kommunen mente, at det var Borgerforeningens opgave.
Med sagsfremstillingen kan det let komme til at se ud, som om kommunen ikke har lukreret på de projektmidler, der
er tilflydt Projekt Fremtidens Landsby. Man kan med god ret sige, at Borgerforeningen - allerede inden forslaget til
bytorv dukkede op på PUK mødet den 3. juni - havde bidraget med 129.532 kr.
Set i det lys bidrager Borgerforeningen med en samlet udgift på næsten 200.000 kr. og kommunen med 130.000 kr.
På den måde er det ikke fair at bede bestyrelsen underskrive – på egne og fremtidige bestyrelsers vegne - den
tilsendte kontrakt, som helt pålægger Borgerforeningen grundejeransvar med besked på endog at tegne en
grundejerforsikring, som skal godkendes af kommunen. Bestyrelsen for Borgerforeningen – eller distriktsrådet for
Mols og Helgenæs kan ikke acceptere en sådan håndfæstning på vedligehold af en kommunal ejendom, hvor
kommunen kun tømmer affaldssækken, medens Borgerforeningen eller Distriktsrådet pålægges udgifter til redskaber,
landsbypedel og erstatningsansvar efter at have bidraget til at eliminere problemer på en olie- og benzinforurenet
grund, som for længst burde have været håndteret korrekt af kommunen.
Bestyrelsen er ikke vidende om, at andre distriktsråd har indskudt procentvis lige så store andele i fælles projekter
eller er pålagt tilsvarende driftsudgifter. Distriktsrådet på Mols og Helgenæs lever fuldt og helt op til
Landdistriktspolitikkens mange formuleringer, hvor det bl.a. hedder:
”Det er Byrådets holdning, at fremtidens velfungerende landsbyer og landområder skal bygges og udvikles i
samarbejde med de lokale ildsjæle. Med andre ord sker udvikling bedst på lokalt initiativ og med en finasiering, der
både kan være baseret på statslige og private fonde og puljer, og evt. støttet med kommunens midler.”
Med andre ord - præcist hvad vi har gjort!
Civilsamfundsstrategiens formuleringer: ”Opgaven er med andre ord at inddrage civilsamfundet i løsningen af
fremtidens velfærdsudfordringer, uden at dette medfører, at civilsamfundet reduceres til at være underleverandør af
kommunale serviceydelser. Nøgleordet, når vi taler om civilsamfundet i Syddjurs Kommune, er derfor ikke
opgaveløsning – nøgleordet er samfundsengagement. Et engagement, som handler om medborgerskab og fælles
ansvar.
Hvis håndfæstningen – som ikke nævnes i direktørens indstilling til udvalget - fastholdes som forudsætning for
kommunens bidrag til projektet på 130.000 kr. må alternativet være, at kommunen lægger sin ejendom ud med græs,
og selv vedstår sine ejendomsforpligtelser, så grunden op mod byens mest trafikerede vej-T ikke forbliver en
skamstøtte (omkranset af Bjørneklo) på grund af manglende vedligeholdelse til stor skade for bosætning og
erhvervsudvikling i kommunens største vækstområde – jvf. seneste befolkningsprognose.
Foranstående er - efter rundsendelse til bestyrelsen - meddelt pr. mail til Michael Tolstrup, Syddjurs kommune samt
formanden for PUK-udvalget, Kirstine Bille, som dagen efter svarede:
”Tak for din henvendelse. Du har fuldstændigt ret: Den omtalte "håndfæstning" har ikke været hverken drøftet eller sanktioneret
(i øvrigt glad for, at der stadig findes mennesker, der ved hvad ordet sanktionere betyder!) i PUK-udvalget. Vi tager den op!”

Mailen er også sendt til lokalt valgte byrådsmedlemmer.
• Godkendt. Der arbejdes fortsat på at etablere et torv.

Sag: 55 – 2014
Muligheder for fjernvarme
På sit møde den 11. aug. 2014 fik udvalget for Natur, Teknik og Miljø forelagt en sag om mulig fjernvarme i Knebel.
I kommunens varmeplan fra 2012 udpeges Knebel som potentielt fjernvarmeområde og en intern arbejdsgruppe
omkring klimakoordinatoren har i foråret sammen med NRGi, Verdo og Plan & Energi set på mulighederne for
etablering af fjernvarme i landsbyen.
Arbejdsgruppen har set på mulighederne for: Halmvarme, individuel kollektiv varme med pille fyr og nabovarme.
Kommunen vil som potentiel storkunde (Molsskolen og Plejecenteret Lyngparken) til varmeværket være en del af
initiativgruppen, men skal ikke nødvendigvis være drivende for gruppen.
Både NRGi og Verdo, stiller sig gerne til rådighed som rådgivere og som drift leverandører, når værket er etableret.
Driften påtager naboværkerne sig også gerne, men ingen ønsker at stå for etableringen og denne tøven kan muligvis
læses som et tegn på, at etablering fra bunden af et lille varmeværk er en svær proces, der kræver særlige lokale
ildsjæle som forsyningsbilledet ser ud i fremtiden.
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Team Ejendomme er som repræsentant for kommunens to store ejendomme i landsbyen positive overfor en
nabovarmeløsning så længe det ikke påvirker økonomien i varmeløsningen på de to institutioner, der står overfor et
skifte fra olieopvarmning til en alternativ energikilde. Team Ejendomme har en stor interesse i en snarlig udskiftning
af energikilderne på skole og ældrecenter, idet det vil give ejendommene en forbedret driftsøkonomi og bidrage til
målsætningen i klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om en årlig 2 % reduktion i CO2 udledning for
de kommunale ejendomme.
Det skal dog understreges, at kommunen ikke må optræde som forsyningsselskab.
Fremtidens forsyningsbilleder er broget, med mange individuelle løsninger som jordvarme, solvarme, varmepumper,
pille fyr etc. Der er udsigt til, at el kommer til at fylde meget i forsyningssystemet og mange forbrugere tøver med at
vælge nye varmeløsninger.
I Knebel er der 266 bygninger med olie og 163 med elvarme samt 36 bygninger med fastbrændselsfyr eller andet.
Muligheden for at etablere fjernvarme har tidligere været vurderet i Knebel, men uden at det har ført til etablering af
en fjernvarmeforsyning.

Arbejdsgruppen foreslår, at der indledes dialog med borgerne i Knebel eventuelt via distriktsrådet. Dialogen foreslås
som en fælles workshop mellem borgere, distriktsråd, kommune og evt. NRGi og Verdo om fremtidige
forsyningsmuligheder for Knebel. Formålet med workshoppen vil være:
• At få tegnet et fælles billede af fremtidens energiforsyning
• At få afstemt forventninger mellem kommune og borgere til etablering af forsyning
• At vejre stemningen omkring fælles kollektiv forsyning i landsbyen
Facilitering og forberedelse af workshoppen vil foregå i et samarbejde mellem klimakoordinatoren, NRGi og Verdo.
Kommunal deltagelse i workshoppen bør omfatte politikere, kommunale chefer, samt Team Ejendomme som
varmekunderepræsentant for Molsskolen og Ældrecentret.
Lokal deltagelse i workshoppen bør omfatte distriktsrådet så mange borgere som muligt, samt driftsledere fra
naboværkerne (Rønde og Ebeltoft)
På baggrund af workshoppen udarbejdes en indstilling vedrørende det videre arbejde.
NMT-Udvalget besluttede, at Syddjurs Kommune gerne deltager i et arrangement i Knebel, der sættes fokus på
fremtidens varmeforsyning i lokalområdet bl.a. med udgangspunkt i kommunens eget behov for opvarmning af
institutioner.
• Bestyrelsen afventer kommunens udspil

Sag: 56 – 2014
Udflugt for bestyrelsen
På sidste møde fastsatte bestyrelsen datoen 27.sept. med Trapholt som målet for udflugten.
• Der bliver omvisning med præsentation af museet: Arkitekturen, den permanente samling samt kort
introduktion til aktuelle særudstillinger. Derefter brunch i trapholtcaféen

Sag: 57 – 2014
Forsikring
Fra Dansk Forsikring foreligger ændret netbanksforsikring med opkrævning på kr. 880,25 kr.
• Til efterretning

Sag: 58 – 2014
Ansøgning om økonomisk støtte
På vegne af SFOF Djursland søger Eva Dragheim om økonomisk støtte til udgivelse af pjece om Vedvarende energi
på Djursland samt til annoncering af Åbent Hus arrangement den 28. september.
Ansøgningen er vedlagt budget, den gamle pjece og annonce fra et tidligere Åbent Hus arrangement. Der søges ikke
om et bestemt beløb, men det fremgår, at udgifterne i alt andrager 24.318,75 heraf yder Miljøfonden 9.183 kr.
Det fremgår af foreningens hjemmeside, ”at Borgerforeningen er uafhængig af partipolitik, men deltager gerne i
den politiske debat”.
• Kan ikke imødekommes
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Sag: 59 – 2014
Beredskabet
Brand og Redning Djursland er igen i fokus for besparelser. Regeringen og KL er enige om, at der gennem en
forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat
sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i
større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og
statslige beredskab. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye,
tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte
dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en
afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.
Den samlede reduktion for Det Fælleskommunale Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner vil
således være 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i 2016-18.
På beredskabskommissionens møde den 20. aug. 2014 vurderede Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, at
det vil være urealistisk, at nå effektiviseringsmålet allerede i 2015. Reduktionen indarbejdes først i 2016.
Da det ikke er muligt, at opnå reduktionen på 2.486 mio. i 2016 og fremefter ved at lave besparelser på beredskabet
budget, har der været drøftelser med Randers og Mariager Fjord, om at samles i ét beredskab.
Ingen af kommunerne er i en situation, hvor reduktionen kan opnås gennem besparelse på beredskabet, og det bør
derfor undersøges om, det nye beredskab der skal etableres, kan opbygges med kommunale opgaver, så beredskabet
skaber sig indtægter, der modsvarer den besparelse, der er pålagt beredskabet. Der er udarbejdet fire
besparelsesforslag:
1. nedlæggelse af én indsatsledervagt
2. lukning af station Rønde
3. lukning af Station Hornslet
4. lukning af Station Fjellerup
Regeringen og KL er enige om, at forenklingen nedregulerer det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og
75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100
mio. kr. i 2015 og frem.
• Til orientering

Sag: 60 – 2014
Evt.:
Sommerfesten 2014 gav et pænt overskud på 160.000 kr.

Næste møde: den 22.09.2014 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2014
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Molsarkivet, den 22.09.2014 kl. 19.00

Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte og Hans Erik
Fraværende: Flemming
Sag: 61 - 2014
Siden sidst:
Miljøchef i Syddjurs kommune, Morten Hundahl har telefonisk meddelt, at kommunen er på vej med invitation til
borgerne i Knebel med henblik på en afklaring af interessen for kollektiv varmeforsyning.
Regionsrådet erkender nu, at akutberedskabet er svagere på Mols og Helgenæs end i den øvrige region. Under alle
omstændigheder indebærer regionens budget for 2015, at der skal være plads til opgradering af akutberedskabet på
det sydlige Djursland. Regionsrådet har med budgettet vedtaget, at ambulancer i Rønde og Ebeltoft skal bemandes
med paramedicinere.
Mobilmasten i Femmøller er omsider sat i drift. Det bliver en fordel for kunder hos Telenor og Telia, medens TDC
kunder ikke får fordel af masten. Mastefællesskabet omfatter endnu kun Telenor og Telia.
Formanden deltog i kommunens projekt gentænk landsbyen i Søby forsamlingshus den 26. aug. Fra mødet foreligger
4 interviews med deltagende borgere fra Syddjurs og Hedensted. Gentænk Landsbyen 4 borgere 8 ideer (8:40 min)
Salgschef for Erhverv Fibernet NRGi, Niels Copeland, der havde bedt om møde med formanden 17. sept. 2014 kl.
15 oplyste her, at fiberudrulning til erhvervsvirksomheder følger i forlængelse af udrulning til private. Det ventes, at
tilslutningen til privatadresserne kan begyndes om 4-6 uger. Der er endvidere kontakt med flere
erhvervsvirksomheder, som ønsker at være med.
Jan Birk deltog i kommunens debatmøde på Maltfabrikken i Ebeltoft, torsdag den 18. september fra kl. 19-21 om
bevaringsstrategi.
• Til orientering

Sag: 62 - 2014
Seniorbofællesskabet i Knebel
I forlængelse af sag nr. 42-2014 har borgmesteren inviteret til møde om seniorbofællesskabet efter beslutningen i ØK
om at standse projektet. I mødet deltog foruden borgmester Claus Wistoft, Sekretariatsleder, Brian Slot og Lennart
Landsfeldt fra bofællesskabet samt formanden. Mødet resulterede i, at borgmesteren igen ville forelægge sagen for
ØK. Det skete 20. august med supplerende sagsfremstilling. Selvom forvaltningens indstilling også denne gang
pegede på, at projektet stoppes, endte ØK-beslutningen imidlertid i formuleringen: ”Tidligere beslutning i
Økonomiudvalget fastholdes med henvisning til at huslejeniveauet er ca. 20 % for højt. Samtidig tilkendegives det, at kommunen
er villig til at drøfte et nyt projekt huslejeniveau for området og med en finansieringsplan herfor”.

Det åbner for nye muligheder sammen med OK-fonden. Formanden deltog derfor i møde 10. sept. kl. 16.30 med
arkitekt Poul Erik Clausen og Lennart Landsfeldt om mulighederne for at komme videre med projektet. LL vil
efterfølgende forelægge den nye situation for bofællesskabets medlemmer.
• Til efterretning

Sag: 63 – 2014
Budgetforslag 2015
Budget 2015 bærer præg af faldende børnetal i Syddjurs kommune: ”Den situation præger især børnetilgangen i børnenes gård
i Basballe, hvor børnetallet nu er lavt, og for nedadgående. Der har været en skepsis rejst, bl.a. gennem forældregruppen ved Børnenes Gaard
i forhold til nedlæggelse af denne samt i forhold til samling i store enheder. Der har været en proces med involvering af bestyrelse, skole,
børnehavemedarbejdere og administration for at fremkomme med mulige forslag. Begge projekter inkluderer nedlæggelse af driften af
Basballe (Børnenes Gaard) og Knebel Børnehave, samt at Naturbørnehaven Mols Bjerge ikke drives som selvstændig enhed, men bevares som
en del af den samlede nye institution. Resultatet er 2 forskellige forslag:
1.

2.

Sammenbygning med disponibel fløj af Molsskolens bygninger. Ved projektet vil der ske en om- og tilbygning af den sydlige fløj på
Molsskolen. Derved skabes optimale samarbejdsmuligheder med indskolingen og SFO på skolen. Samtidig skabes der grundlag for
en effektiv udnyttelse af lokaler i og ved skolen på kort og lang sigt. Samlet pris 9,7 mio. kr.
Nybygning af daginstitution mellem nuværende Knebel børnehave og Molshallen. Den alternative byggeløsning er at bygge en ny
Daginstitution på grunden mellem Knebel Børnehave og Molsskolen samt tæt på Molshallen. Derved vil institutionen være tættere
på de meget gode udearealer ved nuværende Knebel Børnehave samt Mols bjerge. Samlet pris 12,5 mio. kr.
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Når den nye daginstitution er taget i brug vil der kunne opnås en driftsbesparelse. Driftsbesparelsen vil kunne indgå i de kommende års budget
overvejelser. Besparelserne afhænger af den endelige model og ligger på omkring 0,5 mio. kr. om året”.

Forslag 2 ligger således i forlængelse af de tanker, som repræsentanter for projekt Mols i Udvikling præsenterede for
FI-udvalget den 18. aug. Sandsynligheden for at fremme forslag 2 fremfor forslag 1 vurderes som god, idet der synes
at være politisk flertal for forslag 2. Under alle omstændigheder arbejder budget 2015 under teksten Mols ny
bygning med 3 mio. i 2015 og 9.535.000 kr. i 2016.
• Til efterretning

Sag: 64 – 2014
Mols i udvikling
Den selvbestaltede styregruppe følger selvsagt budgetforhandlingerne tæt, men er indstillet på at arbejde videre med
projektet. Beslutningerne på seneste møde i gruppen den 16. september er som følger:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

På mødet i november med alle inviterede potentielle styregruppe og arbejdsgruppemedlemmer, nedsættes styregruppe
formelt. Antal medlemmer vurderes på dagen, og princippet er, at alle skal føle sig repræsenteret.
Styregruppen afholder møde primo december
Der arrangeres eventuelt møder med foreningslivet, erhvervsgruppen og institutioner hver for sig, hvis behov, inden første
møde i styregruppen.
På styregruppemødet etableres en række arbejdsgrupper i forhold til valgte indsatsområder. Derudover en gruppe der
arbejder med kommunikation og en der arbejder med involvering.
På samme møde implementeres allerede igangværende projekter
Kommunikation til borgere og pressen, om projektet generelt og om den nye børnehave, sker koordineret med byrådet efter
beslutning. Gruppen planlægger dette på mødet den 9. oktober.
Næste møde i gruppen er den 9. oktober kl. 10.00 i Hallen. Varighed to timer.
Møde med alle potentielle styregruppe medlemmer den 4. november kl. 19.00 – 21.00 i Hallen

Alle arbejder med at finde kontaktdata på foreningsformænd, erhverv, institutioner m.m. som tænkes inviteret.
Hellere en for mange end en for lidt er princippet. Denne meddelelse udsendes først når beslutning i byrådet er endelig. Alle
arbejder på at lave en liste af personer, som vi meget gerne ser som deltagere i styregruppen. Der er tale om de
ressourcepersoner, vi ikke kan undvære. Disse kontaktes direkte når endelig beslutning foreligger i byrådet.

Carsten Blomberg Hansen, Chefkonsulent Lokaludvikling er tovholder for styregruppen.
• Bestyrelsen vil fremkomme med forslag til personligt inviterede deltagere.

Sag: 65 – 2014
Ansøgning om økonomisk støtte til Helgenæs forsamlingshus
På vegne af Helgenæs forsamlingshus søger Eva Dragheim om 8000 kr. til at købe en køkkenmaskine til Helgenæs
Forsamlingshus. Eva skriver: ”Der er stor opbakning om alle arrangementer fra fastboende som sommerhusfolket. Udlejning
til generalforsamlinger og private fester er øget. Det kræver et køkken, der lever op til nutidige standarder.
Vores hidtidige værtinde tog selv sine køkkenredskaber med hjemmefra. Hun er holdt op og vi mangler nu en køkkenmaskine til
at røre, hakke osv”. Helgenæs Forsamlingshus har konto i Rønde Sparekasse: Reg nr: 9354

Konto nr.: 0000236283
• Godkendt

Sag: 66 – 2014
Politikermøde
Traditionen tro arrangerer foreningen et offentligt møde med de lokalt valgte politikere i Sognehuset sidst på
året.
• Mødet søges gennemført som sædvanligt sidst i november.

Sag: 67 – 2014
Bytorv i Knebel
Sparekassen Djursland inviterede formanden til møde den 9. sept. 2014 kl. 13.00. Det fremgik under mødet, hvor
sparekassedirektør, Peter Lading Sørensen, Afdelingsdirektør, Peter Due samt Filialleder Carsten Miang og fhv.
direktør Mona Thomassen uopfordret gav tilsagn om et større beløb til udsmykning af det kommende torv i Knebel.
Tilsagnet var inspireret af Stiftstidendes omtale af tvisten med kommunen om vedligeholdelsen af torvet. Direktøren
antydede et større tilskud til f.eks. et springvand.
• Formanden oplyste, at kommunen på det seneste havde fundet en løsning, således at torvet anlægges som
planlagt. Der arbejdes videre på at skabe en vandkunst på torvet.
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Sag: 68 – 2014
Molsstøtten
Der er tilsyneladende større vanskeligheder forbundet med at få håndværkere til at vedligeholde Molsstøtten, hvis
fundament trænger til en kærlig hånd.
• Hans Erik arbejder videre med sagen.

Sag: 69 – 2014
Molsarkivet
Molsarkivet ansøger om en laserprinter til omkring 2500 kr.
• Godkendt

Sag: 70 – 2014
Evt.:
Vilfred Friborg foreslås som grundlovstaler 2015

Næste møde: den 20.10.2014 på Molsarkivet kl. 19.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2014
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
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Mødested: Molsarkivet, den 20.10.2014 kl. 19.00

Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Flemming, Jørgen, Gitte og Hans Erik
Fraværende:
Sag: 71 - 2014
Siden sidst:
Overfiskerikontrollør, Stig Prüssing, NaturErhvervstyrelsen meddelte i mail af 24. sept. 2014 om muslingefarmen i
Knebel Vig: ”Kære Jørgen Ørgård. Der har været foretaget flere kontrolsejladser i området hen over sommeren, da der gentagne gange
blev fundet liner og anlægsrester, som ikke var fjernet. Først den 17. september er området konstateret endeligt ryddet, og opdrætstilladelsen
vil nu blive tilbagekaldt. Hvis du ligger inde med oplysninger om evt. uafhentede bøjer eller andet, så giv mig en tilbagemelding om det. I
modsat fald vil den stillede bankgaranti blive frigivet”.

Formanden deltog i Debatmøde i afgangshallen i Aarhus lufthavn den 23. sept. 2014 kl. 15.30 - 17.30 over temaet:
"For enden af motortrafikvejen år 2017"
Formanden deltog i kommunens offentlige møde om budget 2015 på Kalø Højskole den 23. sept. kl. 19
RealDanias projekt Stedet tæller har udvalgt Eigil Fischers Ferieby og Femmøller Strand som et af 10 projekter, der
skal understøtte lokal livskvalitet i yderområderne med støtte fra RealDanias kampagne Stedet Tæller. Projektet
omhandler ”Sikring og bevaring af et enestående kulturmiljø – Danmarks første planlagte ferieby – som samtidig
aktiverer stedets turisme- og forretningspotentiale”. Et unikt historisk kulturmiljø genopstår i Danmarks første
planlagte ferieby på Mols.
Fra NRGi foreligger nu melding om tilstrækkelig tilslutning til fibernet i følgende byer: Vistoft, Vrinners, Knebel,
Egens, Agri, Grønfeld, Femmøller, Begtrup. Endvidere skriver Niels Copeland, Salgschef i sin mail til formanden:
”Det er selvfølgelig første skridt og mere udbygning vil løbende og i henhold til tilbagemelding stadigvæk modtages.
Som du kan se, så er vi godt på vej. I første omgang tilbydes fiber til private. Efterfølgende kontakter vi Erhvervsvirksomheder for at kunne
tilbyde. Virksomheder skal som oftest vide præcist, hvornår installation kan ske, derfor kontaktes de efterfølgende”.

Der arbejdes med et politikermøde i sognehuset den 17. november 2014 kl. 19.30 Der er tilsagn fra tre politikere
medens fire endnu ikke har reageret på invitationen.
• Til efterretning

Sag: 72 – 2014
Mols i udvikling
Den 28. september indgik 26 ud af 27 byrådsmedlemmer et budgetforlig, hvoraf fremgår, at der er afsat 1 mio. kr. i
2015 til institutionstilpasning på Mols og i Mørke med 11, 10 og 5 mio. kr. i overslagsårene. Pengene frigives efter
beslutning i IF-udvalget, som er overladt den videre prioritering. Projekt Mols i Udvikling er nu konkret og har
særskilt indstilling. På den baggrund besluttede styregruppen på sit møde i Molshallen den 9. okt. at anmode Frank
Reeckmann PUK-forvaltningen frigive de ansøgte midler til en masterplan, som kunne danne grundlag for en
ansøgning til RealDania. Frank Reeckmann mente nok at kunne skaffe 90.000 kr. til projektet, hvorfor han
anmodede styregruppen selv finde de sidste 40.000 kr. idet masterplanen er stipuleret til at kunne laves for 130.000
kr. De 40.000 kr. søges fordelt mellem Borgerforening, IFM, Molshallen og Molsskolen med 10.000 kr. til hver,
hvilket hermed indstilles til bestyrelsens godkendelse.
• Godkendt

Sag: 73 – 2014
Kollektiv varmeforsyning
Kommunens varmeplan anbefaler rent faktisk fjernvarme i Knebel, hvor kommunens varmebehov til institutioner
udgør omkring 40 % af det samlede behov. Kommunens behov for renovering af varmesystemer på de institutioner
er yderst aktuelle. Varmeplanen har inspireret ingeniørfirmaer til at henvende sig til Borgerforeningen med
forkromede løsningsforslag gennem tiden, men bestyrelsens begejstring har på det seneste ikke været overvældende,
og bestyrelsen har forholdt sig afventende kommunens udspil.
Siden sidste møde har Syddjurs kommune i samarbejde med borgerforeningen afholdt informationsmøde for at
sondere interessen for fjernvarme i byen. Mødet fandt sted på Molsskolen den 8. oktober kl. 19. De fremmødte fik
her en kompetent gennemgang af muligheder. Såvel miljøchef i Syddjurs kommune, Morten Hundahl som en
fjernvarmeingeniør fra Verdo - Randers Fjernvarmeværk - havde vanskeligt ved at pege på en attraktiv
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fjernvarmeløsning i Knebel. Borgerforeningen har flere gange siden 1984 forsøgt at skaffe tilslutning til fjernvarme
uden succes. På baggrund af mødets konklusioner forespurgte formanden forsamlingen, om der var nogen til stede,
som gerne så, at foreningen endnu en gang lagde sig i selen for at etablere fjernevarme i Knebel. Eftersom ikke en
eneste fremmødt borger meldte sig som interesseret, henlægges sagen i arkivet.
• Godkendt!

Sag: 74 – 2014
Bytorv i Knebel
I forlængelse af sidste møde er der hos forvaltningen opnået forståelse for at etablere en vandkunst på torvet.
Forvaltningen har givet tilsagn om, at lade entreprenøren, der p.t. er i fuld gang med etableringen af torvet, nedgrave
render til el og vandledning frem til en af borgerforeningen udpeget placering af vandkunsten. Der er etableret
kontakt til håndværkere på el- og vandentreprisen.
Donationen vil efter kvalificeret formodning befinde sig i størrelsesordenen 25-40.000 kr.
Formanden har aftalt med donator, at der fremsendes et projektforslag, som donator efterfølgende vil vurdere, om
man skal støtte fuldt ud eller kun delvist. Der findes adskillige forslag til udformning af en vandkunst, men
hovedparten af mulighederne i f.eks. havecentre findes ikke voluminøse nok til pladsen, hvorfor løsninger i granit fra
eksempelvis Gudnason kunne komme på tale. Under hensyn til den korte tidsfrist og for at have et konkret
udgangspunkt til drøftelse forelægges et projektudkast, som er tilvejebragt ved besøg hos Gudnason i Give. Det
består af tre gennemborede granitsøjler i forskellig størrelse, som kan opstilles inden udgangen af året, således at
fristen for gaveindfrielsen som lovet kan overholdes. Søjlerne kan anvendes i en soloopstilling med én søjle, en
dobbelt opstilling med to søjler, eller som det måske helt unikke for Knebel med tre søjler i en gruppe på torvet eller
”Trehøjepladsen”. Se vedlagte billeder og video.
• Godkendt efter nogen debat. Udkast til skrivelse adresseret donator om projekt og prisforslag blev ligeledes
godkendt.

Sag: 75 – 2014
Molshallen
Molshallen har fået bevilget 90.000 kr. fra kommunen og hele 310.000 kr. fra Tved Sparekasses fond. Det betyder,
at halbestyrelsen kan realisere de ideer, som den har om renovering af cafeteriet. Repræsentantskabet er derfor
indkaldt til møde tirsdag den 21. oktober kl. 19.30-21.00 med flg. dagsorden:
1) orientering om renovering. Hvor langt er vi? Hvad er gjort?
2) afklaring af hvordan vi kommer videre. Hvem gør hvad?
3) Mols i udvikling - orientering og hallens rolle
4) evt.
Borgerforeningens repræsentanter forelægger sagen for bestyrelsen.
• Til orientering

Sag: 76 – 2014
Erhvervsklub
Siden kommunens første møde om strategisk forretningsplanlægning på Rødegård i Vistoft har der været sporadisk
ønske om at etablere et erhvervsnetværk enten selvstændigt eller i borgerforeningens regi. Syddjurs udviklingspark
har afholdt netværksmøde for alle, der har interesse i oprettelsen af et lokalt erhvervsnetværk i området. Mødet
omhandlede oplæg, erfaringer samt debat om formål, form og struktur samt fokus på netværkets aktiviteter. Der
mødte 12 meget interesserede deltagere på Mols Bjerges Feriecenter torsdag den 9. okt. kl. 15-16.30. Deltagerne
besluttede, at initiativet skulle forfølges med en invitation fra Christian Gøthche, Syddjurs Udviklingspark til
potentielle erhvervsdrivende personer på Mols og Helgenæs for at teste interessen.
• Til orientering

Sag: 77 – 2014
Landsbytræf i regionen
Syddjurs kommune inviterer til Landsbytræf - helt ude i Hampen - mød landsbyer fra hele Region Midtjylland
Lørdag den 1. november på adressen: Hampen Multihal, Kirkebakken 8, 7362 Hampen – Fri entré.
Arrangementet er led i projekt gentænk landsbyen under Kulturby Aarhus 2017. Træffet byder på:
Oplæg: Borgerbudgettering, Kunst, Landsbyklynger, Bæredygtighed, Frivilligbørsen, Glud Museum, Kend din
landsby.
Stande: Landsbyklynger, Borgerbudgettering, Landsbybutikken - fællesskab og medier, Kulturhistorie som brand,
Slip landsbyerne fri, Living Lab – Insero, App for lokale og turister, Bæredygtighed, Digital paraply, Gadekær udveksle idéer, Bænke til snakke steder, Tingsted med oplæg, Mad – gratis.
Alle er velkomne. Der er ingen tilmelding.

•

Til orientering
Side 29

Sag: 78 – 2014
Evt.:
Julefrokost

Næste møde: den 17.11.2014 på Molsarkivet kl. 22.00

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

BORGERFORENINGEN MOLS - 2014
- Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Side 30

Mødested: Molsarkivet, den 17.11.2014 kl. 22.00 (Efter politikermødet)

Til stede var: Susanne, Jan, Søren Erik, Jørgen, Gitte og Hans Erik
Fraværende: Flemming,
Sag: 79 - 2014
Siden sidst:
Udvalget for Natur, Teknik og Miljø har givet menighedsråd og provstiudvalg lov til at nedrive præstegården i
Knebel til fordel for etablering af en ny bolig i præstegårdens have.
Udvalget for Natur, Teknik og Miljø har givet tilladelse til at nedrive en tiloversbleven landbrugsbygning på
adressen Porskærvej 11, 8420 Knebel.
Udvalget for Natur, Teknik og Miljø har taget til efterretning, at der ikke etableres fjernvarme i Knebel efter det
offentlige møde herom på Molsskolen.
Molbostøtten er blevet repareret for sin sokkelskade inden vinteren.
• Med samtlige stole besat var der god debat med politikerne. En god aften.

Sag: 80 – 2014
Bytorv i Knebel
Umiddelbart efter sidste møde fremsendtes projektbeskrivelse og prisforslag for vandkunst i Knebel til donator, som
allerede dagen efter kvitterede med følgende mail: ”Det lyder som en rigtig god idé. Vi er villige til at sponsorere springvandet,
hvis I så selv sørger for opsætning og vedligeholdelse. Eneste krav er, at det diskret på springvandet skal fremgå, at det er sponsoreret af
Sparekassen. Vi skal naturligvis også forsøge at få noget positiv presseomtale på det. Vi håber, at du synes, at det lyder fornuftigt, og ser frem
til at høre nærmere om projektet. Med venlig hilsen Peter Lading Sørensen, Direktør, Sparekassen Djursland”

Gudnason Granit ApS vil ikke nedsætte prisen for samlet indkøb af de tre søjler, og kan ikke levere risten, hvorpå
søjler stod placeret, idet risten er del af fast udstillingsareal. Til gengæld vil firmaet rense og levere søjlerne samt
håndsten uden beregning på pladsen i Knebel.
Hans Erik og Jørgen har kontaktet flere for at få bud på opstilling. F.eks. koster en brøndring til formålet 8.500 kr. +
moms og en rist 17.800 kr. + moms ab fabrik. Dertil nedgravning og opstilling med pumpe, el og vand samt fjernelse
af jord, retablering mv.
HEM og JØ har efterfølgende fundet det bedst at spørge entreprenøren, der laver pladsen, om han ville komme med
et tilbud. Det har han gjort, og det løber før forhandling op i 73.000 + moms. Tilbuddet omfatter dyre køreplader.
Det er vores vurdering, at vi vil komme op i et anseligt beløb ved at kontrahere med enkeltfirmaer med en dertil
værende ansvarsforflygtigelse. Så er det nok bedre med et samlet tilbud og ét sted at placere ansvar for evt. fejl og
mangler. Vi mener begge, at vi bør finde penge til færdiggørelse, så vi kan afslutte projektet nu og her. Da tilbuddet
kun står ved magt i 14 dage, har der derfor været kontakt til bestyrelsens medlemmer, som næsten alle - dog uden
sønderlig begejstring – accepterede, at opstillingsprisen langt overstiger gavens værdi.
Tilbuddet er på det seneste nedforhandlet til 69.000 kr.+ moms.
• Godkendt!

Sag: 81 – 2014
Grundlovsdag
Der er indløbet afbud som grundlovstaler 2015 fra tidl. Borgmester Vilfred Friborg Hansen
Tovholder har bedt om forslag til afløser.
• Fhv. Borgmester, Thorkild Simonsen får en invitation.

Sag: 82 – 2014
Distriktsrådskonference
Syddjurs kommune fremsender program for Konference om kommunens Distriktsråd.
Den finder sted tirsdag den 25. november 2014 kl. 18.30 til 21.30 i Thorsager Forsamlingshus. Stationsvej 31, 8410
Rønde med følgende program:
Udvalgsformand Kirstine Bille byder velkommen.

Side 31
INTRO. Målet med Konferencen. Hvad vil Syddjurs Kommune med Distriktsrådene?
EKSISTENS. Kort om baggrund og formål med Distriktsrådene.
RAMME. Handlingsrum. Formelle høringer. Meroffentlighed. Uformel/formel magt.
EFFEKT. Status og evaluering. Hvordan har det virket? Er der noget, der bør ændres?
ROLLE. Kompetencer, ønsker og forventninger. Kan man stille krav til frivillige?
FREMTIDEN. Medindflydelse og medborgerskab. Civilt beredskab og selvforvaltning?
OPSAMLING. Konklusion på aftenens drøftelser, som grundlag for en politisk beslutning om
distriktstrådenes fremtidige rolle.
Af hensyn til forplejning og afvikling af workshop vil kommunen gerne have tilmeldinger fra alle inden tirsdag den
18. november 2014.
Konferencen vil tage udgangspunkt i vedhæftede notat Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune samt i
sagsfremstillingen ved udvalgets behandling i møde den 2. okt. 2014.
• Formanden tilmelder Jan, Hans Erik, Søren Erik og sig selv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sag: 83 – 2014
Vejnavn til vej i lokalplan 364
Det fremgår af dagsordenen for Natur, Teknik og Miljøudvalget den 10.11.2014, at udvalget skal godkende navnet
på en ny vej i et nyt boligområde ved Præstemarken/Energivej i Knebel (lokalplan nr. 364). Indstillingen foreslår
navnet Bøgebjergvej. Distriktsrådet har ikke været inddraget i høringsprocessen.
Under henvisning til bestyrelsens reaktion på navneforslaget i sidste møde har formanden mailet til medlemmerne af
udvalget inden beslutningen skulle finde sted:
”Borgerforeningen/Distriktsrådet vil gerne advokere for det lidt kortere og mundrette navn Bøgebjerg.
Lokalplan 364 nævner Bøgebjerg ikke mindre end fem gange, og Syddjurs Kommunes miljøafdeling har ”den 1. september 2014
meddelt tilladelse efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven til overrisling og udledning af regn og overfladevand til Knebel Vig ved
Bøgebjerg, Knebel”. Området er kendt lokalt som Bøgebjerg.
Ganske vist findes en andelsboligforening i postnummer 8400 Ebeltoft med navnet Bøgebjerg. Der findes også en
grundejerforening med det samme navn i samme postnummer. Sandsynligvis findes mange ”Bøgebjerg” i forskellige postnumre.
Når man efter reglerne i adressebekendtgørelsen kan fastsætte et enslydende vejnavn, hvis det ikke forekommer inden for det
samme postnummer og ikke forekommer inden for en radius af 10 km. Så peger Borgerforeningen/Distriktsrådet på det mest
naturlige navn Bøgebjerg, som også er ønsket af grundejeren.

Kun et enkelt medlem af NTM-udvalget reagerede på opfordringen og indgik i dialog om navngivningen.
Udvalget har ikke fulgt bestyrelsens opfordring, men besluttet et kompromis lydende på, at vejen kommer til at
hedde Bøgebjerget, 8420 Knebel.
• Til efterretning

Sag: 84 – 2014
Julefrokost
Søges afholdt på restaurant Molsbjerge efter nytår den 8. jan 18.30

Sag: 85 – 2014
Evt.:
Næste møde: den 08.01.2014 på Restaurant Mols Bjerge kl. 18.30

Jørgen Ørgaard

Birgit Müermann

Susanne Løcke

Jan Birk

Hans-Erik Mikkelsen

Ikke til stede
Flemming Nygaard

Søren Erik Dam

