
  

 

Nyhedsbrev – og invitation til Molsrevy 

 

Generalforsamling 

Tirsdag den 28. februar afholdt Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs – 

generalforsamling i Tved Forsamlingshus. Ca. 70 af foreningens medlemmer deltog. Gunnar 

Sørensen, Vrinners, blev valgt som dirigent. 

Formanden Jan Schmidt aflagde bestyrelsens årsberetning med omtale af arrangementer og 

initiativer i årets løb: bosætningsmøde og tilflytterbrunch, arrangeret af bosætnings- og 

madspildsgruppe under Mols i Udvikling; grundlovsmøde på Helgenæs med borgmester Michael 

Stegger Jensen som taler; sommerfest i Knebel og på Helgenæs; orientering om det udskudte – og 

endnu ikke afholdte – møde om Naturnationalpark med orientering af skovrider Peter Brostrøm; 

høringssvar på kommunens visionspapir ”Sammen om det gode liv”; tilskud fra Borgerforeningen 

til Helgenæs Stadsteater, sommerfestkoncert i Knebel og parasoller til plejeboligerne i Lyngparken; 

indsendte protester mod lukningen af posthuset hos Min Købmand i Knebel; oprettelse af ny LAG-

Djursland; orientering om Molsværket (se nedenfor) og Byens Blå Torv i Knebelbro – samt en tak 

til leder og medarbejdere på Molsarkivet og alle de frivillige i Mols i Udvikling. Og endelig omtale 

af årets Molsrevy (se nedenfor). 

Kassereren Henning Nielsen forelagde det reviderede regnskab for 2022, der viser et underskud på 

7.324 kr., mod et overskud sidste år på 70.885 kr. Underskuddet skyldes til dels manglende 

refusioner fra kommunen. Foreningens formue udgjorde 641.452 kr. pr. 31/12-2022. 

Såvel beretning som regnskab blev godkendt af forsamlingen. 

Det årlige medlemskontingent blev fastsat til uforandret 100 kr. årligt. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

Der skulle foretages valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter. Mette Trier, Henning 

Nielsen og Jan Schmidt genvalgtes til bestyrelsen uden modkandidater. Lene Brejnegaard og Peter 

Pedersen genvalgtes uden modkandidater som suppleanter. Der var endvidere genvalg af Knud 

Sørensen og Svend Erik Sørensen som revisorer og af Eigil Holm Nielsen som revisorsuppleant. 

Molsværket 

Som alle vil kunne se, hvis de kommer forbi området ved Molshallen, så skrider byggeriet af 

Molsværket frem. Desværre ikke uden problemer, men dem har man forsøgt at tackle på bedst 

mulig vis. Man regner med, at huset står færdigt til ibrugtagning efter sommerferien. Det er 

Ejendomsfonden Molsværket, der sammen med Syddjurs Kommune står for opførelsen af 

Molsværket, og det bliver Ejendomsfonden, som udlejer huset til Foreningen Molsværket, der netop 

er blevet stiftet. Foreningen Molsværket skal stå for driften af Molsværket. En midlertidig 

bestyrelse er blevet valgt, der skal arbejde med at få alt klart, til huset kan tages i brug. Der 

indkaldes i løbet af foråret til et borgermøde, hvor bestyrelsen vil præsentere sig selv og fortælle om 

planer og visioner. 



I forbindelse med Molsværket har der været arbejdet på at skaffe penge til at etablere et 

bevægelsesbånd ned gennem skolegårdene på Molsskolen og ned til Molsværket. Dette arbejde 

sættes nu i gang – og snart fyldes skolegårdene med aktivitetsredskaber, trampoliner, ramper, 

hængeud-områder mv. Området bliver til glæde for skolen, men også for brugere af Molsværket – 

og hvem der ellers har lyst til at kigge forbi. Projektet finansieres af Syddjurs Kommune, 

Molsskolen og en del af den bevilling fra Nordea-fonden, som de frivillige i Mols i Udvikling for 

snart mange år siden fik hevet hjem.  

Under Mols i Udvikling findes en række projektgrupper, der arbejder med hver deres område: 

bosætningsgruppe, madspildsgruppe, kulturgruppe, tilgængelig natur-gruppe, en gruppe, der 

arbejder med generationsmøder og flere endnu. På et tidspunkt var der over 20 projektgrupper. 

Disse projektgrupper udgør sammen en fokusgruppe, der står for at drive Mols i Udvikling. Denne 

fokusgruppe vælger af sin midte en formand og en næstformand, der står som samlende figurer for 

de forskellige initiativer. Ved sidste fokusgruppemøde, hvor der skulle vælges ny formand og 

næstformand, ønskede den hidtidige formand Grith Mortensen og den hidtidige næstformand – og i 

øvrigt første formand – Søren Ibsen ikke genvalg. Grith har været formand siden 2017 og Søren 

næstformand det sidste år. Det lykkedes ikke at få valgt et nyt formandskab, så man vedtog at holde 

Mols i Udvikling lidt på vågeblus, indtil Molsværket står færdigt. Herefter er det planen, at Mols i 

Udvikling skal kickstartes, så vi får et Mols i Udvikling 2.0. Indtil da fortsætter de enkelte grupper 

deres arbejde ufortrødent. Dette betyder, at Borgerforeningens bestyrelse indtil videre må undvære 

to medlemmer, idet formand og næstformand for Mols i Udvikling ifølge Borgerforeningens 

vedtægter er medlemmer af bestyrelsen. Så bestyrelsen består p.t. af fem medlemmer: Mette Trier, 

Tenna Vognsen, Martin Hedegaard, Henning Nielsen og Jan Schmidt samt suppleanterne Lene 

Brejnegaard og Peter Pedersen. 

Invitation til Molsrevy 

Efter flere års coronapause bliver der Molsrevy i år. Som altid i Tved Forsamlingshus. Revyen 

spilles i dagene 22.-25. marts. Og som det er tradition, så køber Borgerforeningen en af 

forestillingerne. Det bliver torsdag den 23. marts, hvor Borgerforeningens medlemmer har gratis 

adgang. For at ingen skal gå forgæves, er vi nødt til at bede om tilmelding på mail: 

formand@molshelgenaes.dk eller på tlf. 29 61 88 40, helst som sms. Tilmelding SENEST mandag 

20. marts kl. 18. Det bliver ”først til mølle”. Når der er tilmeldt det antal, som plads og 

brandmyndigheder tillader, lukker vi for tilmeldingen. Forestillingen begynder kl. 20 – og dørene 

åbnes kl. 19. Der kan købes kaffe, kage, øl og vand. 

Grundlovsmøde 

Årets grundlovsmøde afholdes mandag 5. juni kl. 14 i lunden ved Agri kirke og præstegård. Mødet 

arrangeres i fællesskab af Borgerforeningen og menighedsrådene. Årets grundlovstaler bliver 

byrådsmedlem Kasper Østvig Nissen, der er tidligere næstformand i Mols i Udvikling og mangeårig 

lærer på Molsskolen. Mols-Helgenæs kantori under ledelse af Judith Völker står for de musikalske 

indslag. 

De bedste forårshilsener 

Bestyrelsen 
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