Nyhedsbrev
Kære medlemmer.
Hermed lidt nyt fra Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs.

Afholdte arrangementer
Den 22. maj afholdt bosætningsgruppen under Mols i Udvikling bosætningsmøde, hvor der mødte
ca. 30 potentielle tilflyttere op. Der afholdes et tilsvarende arrangement søndag den 6. november,
denne gang primært rettet mod folk, som for nyligt er flyttet til vores område. Disse møder er et
stort aktiv i forhold til at få tilflyttere til området, og til at få dem til at føle sig velkomne, når de er
flyttet hertil.
Efter tre års pause afholdt Borgerforeningen i år grundlovsmøde i den gamle præstegårdshave på
Helgenæs i samarbejde med de to menighedsråd på Mols/Helgenæs og Kulturhuset Helgenæs
Præstegård. Borgmester Michael Stegger Jensen holdt grundlovstalen og Mols-Helgenæs Kantori
under ledelse af Judith Völker underholdt med danske sange. De ca. 120 fremmødte havde en god
eftermiddag. Det var befriende, at vi atter kunne genoptage den gode tradition.

Høringssvar
I foråret udsendte Syddjurs Kommune sit visionspapir ”Sammen om det gode liv” med opfordring
til reaktioner herpå fra borgerne. Bestyrelsen indsendte høringssvar og kvitterede for mange gode
tanker, men gjorde blandt andre ting opmærksom på problemerne med den kollektive transport,
ikke mindst til Helgenæs. Endvidere påpegede vi – igen – behovet for lejeboliger i området og
opfordrede stærkt til, at der snart sker noget på det store kommunale areal i den vestlige udkant
af Knebel.
Der har også været mulighed for at indsende høringssvar til kommunens budget for 2023. Det har
vi ikke gjort, da vi fandt, at budgettet så fornuftigt ud med flere gode takter i forhold til vores
område: fortsat tilskud til etablering og drift af ”Molsværket”, tilskud til totalrenovering af
skolegården på Molsskolen, tilskud til ”det blå Torv” i Knebelbro – og opmærksomhed omkring
lejeboliger og cykelstier – og genindførelsen af et driftstilskud til kommunens pleje- og
aktivitetscentre.

Tilskud fra Borgerforeningen
Borgerforeningen får af og til ansøgninger om tilskud til forskellige anlæg og arrangementer. I den
forbindelse har vi udarbejdet retningslinjer for tildeling af tilskud, der kan læses på vores
hjemmeside. Hovedprincippet er, at det ansøgte skal være til gavn for flest mulige og åbent for
alle – og at der ikke er mulighed for tilskud andre steder fra.

Molsværket
Byggeriet af Molsværket skrider nu godt fremad, og den 8. november afholdes rejsegilde for
håndværkerne. Huset forventes at være lukket i sidste halvdel af november.
I forbindelse med etablering af Molsværket har det været et stort ønske at forbinde Knebel
Bygade med Molsværket, så der bliver skabt en adgangsvej fra Molsskolens hovedindgang gennem
de tre skolegårde til Molsværket; en adgangsvej for alle Molsværkets brugere – samtidig med at
skolegårdene får en tiltrængt opgradering. Med midler fra Syddjurs Kommune, Nordea-fonden og
Molsskolen kan Molsstriben nu realiseres, hvilket betyder, at de tre skolegårdsrum indrettes til
hhv. stillesiddende aktivitet og leg uden bolde (gårdrummet tættest på Knebel Bygade), et til høj
aktivitet (det midterste) og et med en skatemiljø (det tættest på Molsværket). Desuden kigges på
udskolingens udeområde og passagen det sidste stykke ned til Molsværket. Et enigt
bedømmelsespanel med repræsentanter fra elever, lærere, skoleledelsen, repræsentanter fra
Mols i Udvikling og Ejendomsfonden Molsværket samt udbudskonsulent og projektleder fra
Syddjurs Kommune, nåede frem til, at HAGS havde leveret den bedste løsning. Selve udførelsen
tilpasses byggeriet af Molsværket, men forventes at blive i løbet af 1. halvår 2023 – måske ind i
sensommeren 2023.
Derudover arbejder de frivillige sammen med kommunens folk på at få styr på AV-udbud og på,
hvilket inventar, der skal være i Molsværket. Det bliver SÅ flot.
En række andre vigtige aktiviteter presser sig på, herunder at få etableret en brugerforening, der
skal stå for driften af Molsværket, få lavet mere endelige bud på, hvordan driftsøkonomien kan
stykkes sammen og endelig begynde at ansætte det personale, der sammen med de frivillige skal
drive Molsværket.
Ejendomsfonden Molsværket, der opfører byggeriet sammen med kommunen, overtog
Molshallen i foråret, og her arbejdes intenst sammen med bl.a. IF Mols på at sikre driften af hallen
samtidig med, at området reelt er en byggeplads. Samtidig er hallen også ramt af meget store
ekstraudgifter til bl.a. strøm. Det fører fra tid til anden helt forståeligt til frustrerede brugere. Her
beder vi alle holde ud – hjælpe med at spare på strømmen og tage et nap med, hvis der trænger til
at blive fejet, eller det roder på toiletterne. Det er vores allesammens hal – og lige nu forsøger de
frivillige at holde udgifterne nede, så vi kan holde hallen i drift – og på sigt få råd til at udskifte
taget!

Naturnationalpark
Inden sommerferien nedsattes en lokal projektgruppe, hvis formål er at komme med forslag til,
hvordan den kommende naturnationalpark i Mols Bjerge kan etableres. Borgerforeningen og Mols
i Udvikling har hver en repræsentant i projektgruppen, ligesom Borgerforeningens næstformand
sidder med som repræsentant for Nationalpark Mols Bjerge. Gruppen består af i alt 28
medlemmer, heriblandt repræsentanter for en af grupperne i Mols i Udvikling. Der har været
afholdt to møder i gruppen indtil videre.
Onsdag den 16. november afholder Borgerforeningen Mols i samarbejde med Nationalpark Mols
Bjerge borgermøde om den kommende naturnationalpark. Skovrider Peter Brostrøm vil give en
orientering, hvorefter der vil være mulighed for at få yderligere oplysninger, stille
spørgsmål, komme med gode ideer eller give udtryk for sine bekymringer. Men der bliver
ikke tale om et debatmøde. For beslutningen om naturnationalpark er taget og står ikke
til at ændre. Mødet afholdes på Molsskolen kl. 18.30-21.00.

Generalforsamling og møde med lokalpolitikere
Tirsdag den 28. februar 2023 afholder vi ordinær generalforsamling i Borgerforeningen Mols. Det
vil ske i Tved Forsamlingshus fra kl. 18.30-19.30. Herefter vil vi afholde debatmøde med de lokalt
valgte medlemmer af byrådet. Sæt allerede nu X i kalenderen.

Molsrevy
Efter flere års coronapause bliver der i slutningen af marts måned nu igen revy i Tved
Forsamlingshus. Torsdag den 23. marts er der gratis indgang til revyen for medlemmer af
Borgerforeningen Mols.
De venligste hilsener
Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs

For yderligere oplysninger om Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs –
henvises til vores hjemmeside eller vores Facebookside.

