
 

 

Nyhedsbrev 

Onsdag den 15. september afholdt Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs - 

generalforsamling i Vrinners Beboerhus. 

I følge foreningens vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af 

februar. Men i år måtte den udskydes på grund af coronasituationen. 

Der var kun mødt ca. 20 medlemmer udover bestyrelsen. Vi har siden drøftet i bestyrelsen, om 

en af grundene kunne være, at vi ikke fik annonceret godt nok. 

Vi har derfor besluttet, at vi fremover vil indkalde til generalforsamling også ved direkte 

henvendelse til medlemmerne via e-mail. Derfor vil vi i den kommende tid telefonisk kontakte 

de af vores medlemmer, hvis e-mail-adresse vi ikke kender - og på den måde få digitaliseret 

vores medlemskartotek. 

Tilslutningen til Borgerforeningens vælgermøde 2. november var overvældende: ca. 200 

fremmødte - og 15 politikere i panelet. Der var god debat - men desværre kom vi ikke omkring 

så mange emner, som vi kunne ønske. Bestyrelsen overvejer en anden form, hvis det er os, der 

næste gang skal arrangere et sådant møde. 

Også til brunch for tilflyttere i Tved Forsamlingshus 14. november var fremmødet mere end 

tilfredsstillende. Ca. 100 nye mol- og helboer var mødt frem til en god og hyggelig formiddag. 

Og de to arrangementer resulterede i ikke mindre end ca. 70 nye medlemmer af 

Borgerforeningen. Fra bestyrelsen skal lyde et varmt velkommen til alle nye medlemmer. 

Planerne om evt. etablering af en naturnationalpark i Mols Bjerge har været det helt store 

samtale- og debatemne i lokalområdet de seneste måneder. Vi i Borgerforeningens bestyrelse 

har deltaget i samtlige møder og arrangementer, der har omhandlet dette emne. Nogle af vores 

medlemmer har efterlyst en udmelding fra Borgerforeningen for eller imod en 

naturnationalpark. En sådan er vi ikke kommet med – hvilket vi har redegjort for i et 

debatindlæg i Lokalavisen med den begrundelse, at vi ønsker at repræsentere både tilhængere, 

modstandere og tvivlere i sagen. Den begrundelse har nogle så kritiseret og spurgt, hvornår 

bestyrelsen så nogensinde kan melde en holdning ud til noget, da man altid vil komme i 

opposition til nogle medlemmer ved en klar tilkendegivelse. Og det har kritikerne naturligvis en 

pointe i. Derfor skulle vi selvfølgelig i indlægget have oplyst, at den primære grund til vores 

manglende udmelding er den ganske simple, at vi i bestyrelsen ikke har en fælles holdning.  



 

 

Hvorfor vi i sagens natur ikke kan melde ud. Hvad vi derimod har meldt ud, er en utilfredshed 

med den manglende kommunikation omkring borgerinddragelse forud for vedtagelsen af 

projektet. I skrivende stund ved vi ikke, om Mols Bjerge udpeges som Naturnationalpark. Bliver 

det tilfældet, anser Borgerforeningen det for en selvfølge, at vi bliver involveret i den 

borgerinddragelse, der er stillet i udsigt. Og vi garanterer, at vi da vil arbejde ihærdigt for, at 

etableringen vil ske til glæde for flest muligt – og med størst mulig hensyntagen til lokale 

lodsejere og brugere af den nuværende Nationalpark Mols Bjerge. 

Tirsdag den 22. februar 2022 afholder Borgerforeningen ordinær generalforsamling i Grønfeld 

Forsamlingshus, hvor vi håber at se mange af foreningens medlemmer. Mere om dette i det nye 

år. 

Til slut vil bestyrelsen ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 


