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Positivt årsmøde

Et godt besøgt årsmøde den 19. april på Femmøller Efterskole udtrykte fuld opbakning til 
Borgerlisten og de holdninger, Borgerlisten i det forløbne år havde stået for i byrådsarbej-
det. 

Mødet satte bl.a. fokus på affaldsafgifter, byggesagsgebyrer, tilfl ytning og investeringer i 
kommunen, erhvervspolitik, infrastruktur, vej- og bygningsvedligeholdelse m.m. – alt sam-
men konkluderende i, at der skal arbejdes mere på at gøre Syddjurs til en attraktiv bosæt-
ningskommune.
                          
Årsmødet udtalte endvidere stor anerkendelse af den indsats, Klaus Bertram Mikkelsen har 
ydet i de 5 måneder, han har været Borgerlistens stedfortræder i byrådet.

Aktuelt i byrådsarbejdet
”Vindmøllesagen” er nu igen på Byrådets bord. – Borgerlistens holdning er fortsat, at vi skal 
afvente Miljøministeriets nye vindmøllebekendtgørelse, før der træffes beslutninger.

I den verserende ”rådhusdebat” er det Borgerlistens holdning, at der ikke skal opføres et 
nyt rådhus til 150-200 mill. kr. Den smule bedring, der er kommet i kommunens økonomi 
bør bruges til at genskabe et anstændigt serviceniveau samt til anlægsinvesteringer, der 
kan medvirke til at skabe udvikling. Borgerlisten medvirker gerne til at indhente rationaler i 
driften ved en samling af de administrative funktioner.

Som et led i en proaktiv erhvervspolitik vil Borgerlisten arbejde for at sikre Syddjurs Ud-
viklingspark, Syddjurs Erhvervsforening og Erhvervsservice et nyt ståsted i Rådhuset i 
Hornslet.

I ”Kolindsund-projektet” skal der nu tages stilling til spørgsmålet om igangsætning af ”fase 
2-analysearbejdet”. Borgerlisten går ind for, at fase 2-analysen skal koncentrere sig om 
”scenarie 2”, der omhandler etablering af vådområder, søer, tekniske anlæg og omlægning 
til ekstensivt landbrug, idet dette vil være bedst egnet til at sikre biodiversiteten - altså ikke 
genskabelse af ét stort sund. Det er endvidere Borgerlistens holdning, at en evt. gennem-
førelse af projektet skal baseres på frivillighed mod kompensation.

Borgerlisten går ind for, at Kommunen skal støtte Maltfabrik-projektet i Ebeltoft ved at 
etablere bibliotek og museumsfaciliteter der, og dermed medvirke til at skabe en spæn-
dende byudvikling.

Spørgsmålet om harmonisering af kommunale tilskud til idrætshaller blev sendt tilbage til 
PUK-udvalget til yderligere bearbejdning. Det er næppe muligt at gennemføre millimeter-
demokrati her, dertil er udgangspunkterne for forskellige, men det skal selvsagt ske så ret-
færdigt som overhovedet muligt.

Borgerlisten går ind for, at der til stadighed skal være et passende udbud af byggegrunde i 
alle hovedbyer og lokalbyer, såvel grunde til boligformål som grunde til erhverv.
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Nyt koordinationsudvalg

Formand:   Ole Brus Sørensen, Gildespollen 10, Agri, 8420 Knebel. 
   Tlf. 8636 5288 - obs@snedkergaarden.dk            
Næstformand:   Marianne Hansen, Bysvinget 8, Dråby, 8400 Ebeltoft. 
   Tlf. 5056 4002 - bysvinget@jubii.dk
Kasserer:   Christian Brøgger, Bakkevangen 3, Hyllested skovgårde, 8400 Ebeltoft.  
   Tlf. 8633 6027 - broeggerskovly@mail.dk
Sekretær:   Axel Hempel Andersen, Plantagevej 7, Femmøller, 8400 Ebeltoft. 
   Tlf. 8636 2675 - hempel@privat.dk
                           Klaus Bertram Mikkelsen, Skrejrupvej 12, Smouen, 8410 Rønde. 
   Tlf. 8637 9153 - klaus@bertrammikkelsen.dk
    Margit Røgind, Holmehøj 1, 8400 Ebeltoft.
   Tlf. 8634 3138 - holmehoej@mail.dk
   Birthe Moe Laursen, Engvej 11, 8543 Hornslet.
   Tlf. 2845 8418 - b_moe@hotmail.com
   Søren Høg, Tlf. 4020 6900 - sht@post.tele.dk
                           Jens Søgaard, Karlsbjergvej 1, Dråby, 8400 Ebeltoft. 
   Tlf. 8634 4298 - draabysoegaard@mail.dk
                           Mogens Noes, Elsegårde Skovvej 3, 8400 Ebeltoft. 
   Tlf. 8634 5562 - kmnoes@hotmail.com

Bidrag til Borgerlisten
Alt politisk arbejde koster penge - også Borgerlistens. Til forskel fra de politiske partier har 
vi blot ikke mulighed for ”partitilskud”. Derfor tager Borgerlisten meget gerne imod store 
som mindre bidrag. Indsæt bidraget på Borgerlistens konto i Sparekassen 
Kronjylland: Reg. nr. 9360 – konto nr. 30 8565 2905. På forhånd tak !

Abonner på Nyhedsbrevet
Har du kendskab til andre, der vil abonnere på Borgerlistens nyhedsbreve, så bed dem 
tilmelde sig på www.borgerlistensyddjurs.dk

Vil du vide mere 
om Borgerlisten, kan du besøge Borgerlistens hjemmeside, eller tage kontakt til et af oven-
stående personer i koordinationsudvalget.
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