
 

Nyhedsbrev 

Kære medlemmer. 

Så er det tid til lidt nyheder fra Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs. 

Generalforsamling 

Tirsdag 22. februar afholdt vi ordinær generalforsamling i Grønfeld Forsamlingshus. Ca. 50 af 
foreningens medlemmer deltog. 

Formanden aflagde beretning for perioden siden sidste generalforsamling 15. september 2021, og 
kassereren fremlagde regnskabet for 2021. Beretning og referat fra mødet kan læses på foreningens 
hjemmeside www.molshelgenaes.dk 

Vi har nu knapt 600 medlemmer. Det årlige kontingent på 100 kr. blev fastholdt. 

Thomas Konggard og Martin Hedegaard var på valg til bestyrelsen. Martin blev genvalgt, mens Thomas 
ønskede at udtræde af bestyrelsen. I hans sted valgtes den hidtidige suppleant Tenna Vognsen. 
Herudover består bestyrelsen af Mette Trier, Henning Nielsen og Jan Schmidt samt formand og 
næstformand fra Mols i Udvikling Grith Mortensen og Søren Ibsen. Som suppleanter til bestyrelsen 
valgtes Lene Brejnegaard og Peter Pedersen. 

Efter selve generalforsamlingen fik vi et spændende foredrag om Andersen Winery i Vrinners. 

Naturnationalpark 

Miljøministeren har udpeget Mols Bjerge som kommende naturnationalpark. Forud er gået adskillige 
måneder med debat om projektet. Borgerforeningens bestyrelse har nøje fulgt debatten, men holdt sig 
neutral i spørgsmålet for eller imod, da vi har set det som vores fornemste opgave at være med til at 
samle lokalbefolkningen, når beslutningen er taget. 

Der bliver nu nedsat en lokal projektgruppe på 25-30 medlemmer, der sammen med to nationale 
grupper af hhv. fagfolk og organisationsfolk skal udarbejde et forslag til, hvordan naturnationalparken 
kan etableres, så flest mulige interesser og synspunkter kan blive tilgodeset. Borgerforeningen og Mols 
i Udvikling har hver fået en repræsentant i projektgruppen og vil her forsøge at repræsentere 
lokalbefolkningen bredest muligt. Borgerforeningens repræsentant er Henning Nielsen, e-mail: 

http://www.molshelgenaes.dk/


hmn@henningmnielsen.dk, tlf. 20 26 79 44. Mols i Udviklings repræsentant er Søren Ibsen, e-mail: 
ibsen@aktivsport.dk, tlf. 26 74 22 41. Vi opfordrer lokalbefolkningen til at kontakte en af vores 
repræsentanter, hvis man har spørgsmål, der ønskes besvaret, eller synspunkter, man gerne vil have 
tilgodeset. 

Vi overvejer at indkalde til et borgermøde efter afholdelsen af det første møde i projektgruppen, så 
vores repræsentanter kan blive klædt bedst muligt på til at repræsentere lokale holdninger. 

Når projektgruppen er enedes om et forslag til den konkrete etablering af en naturnationalpark i Mols 
Bjerge, sendes dette til Folketingets Miljøudvalg. Hvis udvalget godkender det fremsendte, kommer 
forslaget i offentlig høring, inden den endelige beslutning bliver taget. 

I følge Naturstyrelsen kan det tage 1-2 år, før naturnationalparken er en realitet. 

Det er borgerforeningens ønske, at naturnationalparken kan etableres, så den bliver til glæde for så 
mange som muligt, og til gene for færrest muligt. Det vil vi arbejde aktivt for. 

Nationalpark Mols Bjerge – der jo ikke er det samme som Naturnationalpark Mols Bjerge – har fået ny 
bestyrelse, og der er nedsat et nyt nationalparkråd. Her har Mols i Udvikling for første gang fået en 
plads. Martin Hedegaard er vores repræsentant her. E-mail: martin@mbh.dk, tlf. 20 12 60 54. 

Grundlovsmøde og sommerfest 

Det er tre år siden, vi sidst har holdt grundlovsmøde og sommerfest. Men i år vender de to 
traditionsrige begivenheder tilbage. 

Søndag 5. juni, der i år også er Pinsedag, afholder Borgerforeningen i samarbejde med 
menighedsrådene og Kulturhuset Helgenæs Præstegård grundlovsmøde i haven ved den gamle 
Helgenæs præstegård. Årets grundlovstaler bliver borgmester Michael Stegger Jensen. Mols-Helgenæs 
kantori vil underholde med danske sommersange under ledelse af Judith Völker – og kulturhuset 
sørger for salg af kaffe, te og kage samt øl og sodavand. Mødet begynder kl. 14. 

Vi håber, at rigtigt mange har lyst til at deltage, når vi genoptager den gode tradition. 

1.-3. juli afholder I.F. Mols sommerfest i Knebel. Der husstandsomdeles programhæfte og annonceres i 
Adresseavisen Syddjurs. Man kan også se omtale af de forskellige aktiviteter på idrætsforeningens 
hjemmeside og facebookside. Borgerforeningen er i år ekstraordinært medsponsor på 
sommerfestkoncerten i Knebel Kirke den 30. juni. 

Borgerforeningens bestyrelse ønsker alle vores medlemmer en god sommer. 
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