Generalforsamling i Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og
Helgenæs - tirsdag 22. februar 2022 kl. 19 i Grønfeld Forsamlingshus.

Formandens årsberetning
Den 15. september 2021 afholdt Borgerforeningen generalforsamling i Vrinners
beboerhus.
Det skete på grund af coronapandemien med mere end et halvt år forsinkelse, da
foreningens vedtægter siger, at den ordinære generalforsamling skal holdes hvert år
inden udgangen af februar. Ved den generalforsamling aflagde foreningens
daværende formand Martin Hedegaard beretningen for perioden februar 2020 til
september 2021.
Så den beretning, jeg skal aflægge her ved foreningens ordinære generalforsamling
2022 kommer derfor kun til at omfatte perioden fra 15. september sidste år og så til
i dag. Altså kun godt fem måneder. Og i denne korte periode har vi indtil for
ganske få uger siden været underlagt forskellige former for coronarestriktioner.
Dog ikke flere, end at vi har kunnet afholde et par indendørsarrangementer uden at
komme i konflikt med forsamlingsforbud og påbud.
Ved generalforsamlingen den 15. september genvalgtes Henning Nielsen, Nils
Drachmann og jeg til bestyrelsen uden modkandidater. Mette Trier genvalgtes og
Tenna Vognsen nyvalgtes som suppleanter.
Kort efter generalforsamlingen ønskede Nils Drachmann at udtræde af bestyrelsen
og Mette Trier indtrådte som nyt medlem, hvorefter vi kun har haft én suppleant,
der i øvrigt på lige fod med de valgte medlemmer har deltaget i bestyrelsesmøder
og aktiviteter.
Bestyrelsen konstituerede sig med mig som formand, den hidtidige formand Martin
Hedegaard som næstformand, Henning Nielsen som kasserer og Thomas
Konggaard som sekretær.
Ud over bestyrelsen deltog kun omkring 20 medlemmer i generalforsamlingen. Det
gav anledning til en overvejelse om, hvordan vi kommunikerer med vores
medlemmer. Og vi blev enige om, at vi fremover måtte, om jeg så må sige, larme
lidt mere, øge vores synlighed.

Foreningen har henved 600 medlemmer, men vi havde kun mailadresser på lidt
over 100. Vi bestemte os derfor til at fremskaffe så mange mailadresser på vores
medlemmer som muligt. Så den 12. januar mødtes fem bestyrelsesmedlemmer til et
callmøde. Vi havde forinden skaffet telefonnumre på de fleste af vores medlemmer,
og så gik vi ellers i gang med at ringe rundt for at bede om folks mailadresser. Og
vi fik rigtigt mange. Og siger tak til jer, der blev ringet op, fordi I tog så pænt imod
opringningen. Det er så vores plan, at vi fremover vil udsende nyhedsbreve og
indkaldelse til generalforsamling og andre informationer direkte på mail til det
enkelte medlem.
Det lykkedes os ikke at skaffe mailadresser på 77 medlemmer. Enten fordi
medlemmet ikke har en mailadresse eller også fordi vi ikke havde kunnet skaffe
telefonnummer eller ikke havde truffet folk hjemme efter flere opringninger. De
medlemmer har fået indbydelsen til i aften med almindelig post, sådan at alle
foreningens medlemmer skulle have fået en personlig indkaldelse til i aften.
Vi håber, at alle dem, vi mangler mailadresse på - og som har én - vil sende den til
os, så vi skal sende almindelige breve ud til så få som muligt, da det er en
bekostelig affære. Men selvfølgelig skal man ikke udelukkes fra informationer fra
foreningen, hvis man ikke har en mailadresse. Så vil man fortsat få informationer
med brevpost.
Udpegningen af de statslige arealer i Mols Bjerge som mulig kommende
naturnationalpark har jo været det helt store debatemne i vores lokalområde i den
periode, jeg er ved at aflægge beretning for. Flere eller alle borgerforeningens
bestyrelsesmedlemmer har deltaget i samtlige møder og arrangementer, der har
været afholdt om dette emne.
Og bølgerne har gået højt og debatten været skarp. Og sådan må det jo være, når
det - i hvert fald for nogle - har drejet sig om hjerteblod - hvad enten man var for
eller imod.
Nogle har efterlyst en udmelding fra Borgerforeningen om et for eller imod en
eventuel naturnationalpark. Og nogle har ment, at vi stak hovedet i busken og
måske - ved ikke at melde ud - indirekte udtrykte støtte til fordel for etablering af
en naturnationalpark. Sådan ser vi det ikke. Og mener ikke, at præmissen holder.

Når vi ikke har meldt ud med enten et for eller imod, skyldes det ikke mindst, at vi
i bestyrelsen ikke har en éntydig holdning - og derfor ikke KAN melde ud. Vi har
også ment, det ville være svært for en borgerforening, der skal repræsentere alle
borgere i området, at melde éntydigt ud, når vi ved, at befolkningen er delt vel
omtrent midt over i holdningen til, om det er en god eller dårlig idé. Enkelte har så
påstået, at med det argument vil vi jo aldrig kunne melde noget som helst ud, da
der i en given sag almindeligvis altid vil være nogle, der er for og nogle, der er
imod. Men hvis man ser på, hvad Borgerforeningen gennem årene har udtalt sig
om, vil man vide, at det argument i hvert fald ikke holder.
Men vi vil altid forsøge at tilgodese så mange synspunkter som muligt og forsøge
at anvise et kompromis i en given sag. Det har vi senest gjort omkring de
hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Dragsmur, hvor det kompromisforslag,
Borgerforeningen bød ind med, er blevet fuldt til punkt og prikke.
Og ganske det samme ser vi som vores opgave omkring en naturnationalpark. At
forsøge at være en samlende instans, så vi alle kan tale ordentligt sammen og være
her allesammen, også når beslutningen er truffet. Og, at hvis det ender med, at
Mols Bjerge skal være naturnationalpark, at vi så fra Borgerforeningens side kan
være med til at implementere naturnationalparken i lokalområdet på en sådan
måde, at den bliver til gavn for flest muligt og til gene for færrest muligt. Eller med
andre ord: at tilgængeligheden for de hidtidige brugere af nationalparken kan
opretholdes i størst muligt omfang - uden at idéen med en naturnationalpark helt
udvandes.
Tirsdag den 2. november holdt vi det traditionelle vælgermøde forud for
kommunalvalget.
Heldigvis uden restriktioner, så vi måtte lukke alle ind. Panelet bestod af en eller to
repræsentanter for de ni opstillede partier – med kandidater fra Mols og Helgenæs
fra de partier, der havde kandidater fra området. Vi havde forud for mødet, både
ved generalforsamlingen 15. september og på facebook, opfordret til, at man
indsendte spørgsmål eller emner til debatten. Det blev desværre kun ganske få af
de emner, man havde ønsket drøftet, der blev genstand for debat. Vi har
efterfølgende i bestyrelsen talt om, at vi fremover må lave formen om, så vi sikrer
os, at vi kommer omkring så mange spørgsmål som muligt, hvilket vi altså

beklageligvis ikke gjorde denne gang.
Tilbagemeldingerne fra mødet var delte. Nogle var skuffede – mens andre har givet
udtryk for, at det var en god aften.
Tre dage senere, fredag den 5. november, blev første spadestik taget til det nye
store fælles kulturhus i Knebel, Knudepunktet, der så op til dagen, efter en
navnekonkurrence, havde taget navneforandring til Molsværket.
Det var på mange måder en forløsning. For der har været mange forhindringer,
inden man kunne nå dertil. Flere ændringer – læs: besparelser – i projektet
undervejs, og store prisstigninger, der nødvendiggjorde en ny licitation. Men nu er
projektet godkendt og der graves lystigt på området i øjeblikket, hvor man er i
gang med at pilotere.
Selve dagen blev festlig med taler af flere politikere og formanden for Mols i
Udvikling, Grith Mortensen, der også er formand for ejendomsfonden, som er den
instans, der nu står for byggeri og senere skal stå for udlejning af huset. Der var
masser af spader i gang – og samtlige skoleklasser og børnehaver deltog i
graveriet. Byggeriets budget er på godt 57,8 millioner kroner, hvoraf kommunen
bidrager med godt 40% og resten er skaffet til veje fra flere store landsdækkende
fonde og fra Tved Sparekasses Fond og en række lokale bidragydere, både
virksomheder og private. Der mangler fortsat en million, som søges tilvejebragt
ved fornyet indsamling. Vi er i Borgerforeningens bestyrelse også indstillet på at
bidrage til færdiggørelsen af huset. Der forventes indvielse inden sommeren 2023.
Søndag den 14. november afholdt bosætningsgruppen under Mols i Udvikling
tilflytterbrunch i Tved Forsamlingshus, hvor der var mødt op imod 100
nytilflyttede borgere fra Mols og Helgenæs. De fremmødte blev orienteret om
Borgerforeningen og Mols i Udvikling og kunne ellers tale ved bordene med
hinanden og repræsentanter for Mols i Udvikling og Borgerforeningen. Et
arrangement, der var en stor succes. En stor tak til bosætningsgruppen og
madspildsgruppen for et fint arrangement. Man havde også mulighed for at melde
sig ind i Borgerforeningen, hvilket ikke mindre end 36 af de fremmødte benyttede
sig af.
Som tidligere år sørgede Borgerforeningen for opstilling af juletræer i Knebel og i

Tved.
Mols i Udvikling har holdt fokusgruppemøde i januar med valg af formand og
næstformand. Grith Mortensen blev genvalgt som formand. Den hidtidige
næstformand Kasper Nissen stillede ikke op igen, da han følte, at hans position
som nyvalgt byrådsmedlem kunne give nogle habilitetsproblemer, hvis han blev på
posten. Og i øvrigt ville det også knibe med tiden. Stor tak til Kasper for indsatsen
i formandskabet i Mols i Udvikling og for det dermed forbundne arbejde i
borgerforeningens bestyrelse.
I hans sted valgtes Søren Ibsen, der var den første formand for Mols i Udvikling –
og altså nu er tilbage som næstformand. Både formand og næstformand i Mols i
Udvikling er medlemmer af Borgerforeningens bestyrelse. Sådan er det bestemt i
Borgerforeningens vedtægter – og det giver rigtig god mening.
Mols i Udvikling, som formelt set er hjemmehørende under Borgerforeningen
Mols, men som jo i høj grad kører langt de fleste aktiviteter på eget initiativ, har
som Borgerforeningen også været begrænset i gennemførelsen af arrangementer og
aktiviteter. Når det er sagt, så har de seje frivillige i Mols i Udvikling alene i
perioden fra 15. september til nu – ud over de ting, jeg allerede har nævnt – bl.a.
været involveret i podcasts om ”Stemmer fra Mols og Helgenæs”, afholdt
Lyttecafe, hvor man kunne blive introduceret til podcast-universet, været med til at
arrangere Børnekulturnat ved Sletterhage Fyr, været medarrangør på et foredrag
med Josefine Klougart, planlagt nisseløb i Mols Bjerge og stået for løbende
uddeling af overskudsmad fra vores lokale butikker i regi af Madspildspensionatet.
Og jeg har sikkert glemt nogen, men hvad jeg ikke vil glemme er at takke alle de
frivillige i Mols i Udvikling, som hver især og i forening er med til at gøre Mols og
Helgenæs til det bedste sted at bo.
Også en stor tak til lederen af Molsarkivet, Lizzie Jensen, og de aktive folk, der
trofast møder onsdag efter onsdag i arkivet for at medvirke til at bevare fortiden for
fremtiden. Lige for tiden bl.a. i form af en række interviews, der fortæller om livet
på Mols i tidligere tider. Disse interviews lægges ud på Molsarkivets hjemmeside,
hvor de kan høres.
Byens bil, som dækker over de to delebiler i Knebel, kører, så vidt jeg er orienteret,
til alles tilfredshed.

Den 8. februar havde vores nye borgmester, Michael Stegger, flyttet sit kontor til
Knebel. Han indledte dagen med virksomhedsbesøg hos firmaet Frisenette i
Knebel. Senere på dagen havde han i to omgange á to timer åbent kontor, hvor
enhver var velkommen til at komme og få en snak med borgmesteren om ting, der
lå dem på sinde og som kunne kræve kommunens opmærksomhed. Det benyttede
flere end 20 borgere sig af.
Der var også afsat tid til et møde med repræsentanter for I.F. Mols,
Borgerforeningen og Mols i Udvikling og senere med søspejderne, det blå torv, og
andre interessenter omkring havnen i Knebelbro. Dagen afsluttedes med en såkaldt
walk and talk-tur – altså en tur rundt i Knebel, hvor vi viste borgmesteren skolen,
byggepladsen ved Molsværket, Lyngparken og arealet vest for byen, hvor der
længe har været planer om, at Djursbo skulle bygge lejeboliger, men hvor intet er
sket endnu.
Vi synes, at vi både ved eftermiddagsmødet og ved gåturen fik henledt
borgmesterens opmærksomhed på en række punkter af vigtighed for området.
Blandt andet, at den projekterede vuggestue og børnehave i Molsværket ser ud til
at blive for lille, allerede inden byggeriet er gået i gang, da vi har sprængt alle
befolkningsprognoser de senere år; at der mangler en koordinator for aktiviteterne i
Lyngparken – og at der mangler byggegrunde og lejeboliger både i Knebel og i
andre byer i området. Endelig gjorde vi opmærksom på det uhensigtsmæssige i de
nye trafikchikaner i Vistoft, der vil kunne forøge responstiden for såvel brandbiler
som ambulancer med flere minutter.
Borgmesteren var meget lydhør, interesseret og forstående – og har nu taget alt det,
han har hørt, med tilbage til byråd, udvalg og embedsværk. Så glæder vi os til at se
handling.
Den 4. marts er Grith Mortensen som formand for Mols i Udvikling og jeg som
formand for Borgerforeningen, der jo også er distriktsråd for Mols og Helgenæs,
inviteret til møde med borgmester og kommunaldirektør, hvor vi vil følge op på
alle disse emner.
Og så glæder vi os til, at vi fremover kan få gang i nogle af de aktiviteter og
arrangementer, der har ligget stille under pandemien. Således har vi planlagt
grundlovsmøde i samarbejde med menighedsrådene. Det er selvfølgelig 5. juni, der

i år også er en søndag og ovenikøbet Pinsedag. Mødet afholdes i haven ved
Kulturhuset Helgenæs Præstegård. Og vi regner med, at det bliver borgmester
Michael Stegger, der holder grundlovstalen. Han vil i hvert fald gerne og melder
endeligt tilbage 1. marts. Ellers finder vi en anden!
Og det ser ud til, at vi i år igen kan få sommerfest i Knebel. Det bliver fra 1. til 3.
juli.
Til slut vil jeg takke kollegerne i bestyrelsen for godt samarbejde og fordi I alle
byder ind på de forskellige opgaver.
Tak til dig, Thomas, for dine to år i bestyrelsen, hvor du blandt andet har varetaget
hvervet som sekretær. Men så sandelig også budt ind på stort set alle andre
opgaver. Vi havde gerne set dig fortsætte, men har fuld respekt for, at bl.a. dit nye
job som lærer på Højskolen på Kalø har gjort, at du ikke genopstiller til
Borgerforeningens bestyrelse.
Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingens godkendelse og eventuelle
kommentarer.

