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Hvor er vi nu?  
Der har været lidt stille i offentligheden omkring projektet, 

men det er ikke det samme som, at der ikke har været arbej-

det intenst på at realisere det. For det har der! Siden offent-

liggørelsen af det vindende team i januar 2019 har rigtig man-

ge frivillige arbejdet tæt sammen med de professionelle folk i 

både kommunen, hos totalrådgiverteamet og i fondene for at 

få projektet yderligere kvalificeret. Lokalplanen for området 

er nu på plads og godkendt, myndighedsprojektet er god-

kendt, og vi har fået både byggetilladelse og nedrivningstilla-

delse i begyndelsen af 2020. Dermed er rumfordeling og over-

ordnet layout nu på plads, og vi er nået til at skulle vælge 

farverne på væggene og gøre klar til håndværkerudbud i for-

året 2020. Det er planen, at projektet udbydes i fagentrepri-

ser, og at det første spadestik tages fredag 26. juni 2020 – så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. Byggeriet forventes at 

kunne ibrugtages ved skolestart 2021. 

Projekteringsfasen er blevet længere end først planlagt, hvil-

ket blandt andet skyldes, at de geotekniske målinger viste, at 

der er mere ”blød bund” i området end forventet. Det bety-

der øgede udgifter til fundering, som har skullet findes i byg-

geriets økonomi, hvilket totalrådgiverteam, projektgruppe og 

styregruppen har brugt efteråret på at få tilpasset.     

Hvad skal barnet hedde? 
I sommeren 2019 udskrev vi en navnekonkurrence, og det 

varer ikke længe før, at vi kan røbe, om arbejdstitlen 

”Knudepunktet” også bliver det endelige navn, eller om det 

bliver et andet navn, der løber med sejren.  

I efteråret er arbejdet med Knudepunktets grafiske identitet 

igangsat. En grafisk identitet inkluderer alt fra grafisk udseen-

de af hjemmeside til, hvordan man finder vej i bygningen. 

Også her arbejder frivillige sammen med de professionelle for 

at sikre, at ”Knudepunktets” DNA fremgår tydeligt.  

Nyt om Knudepunktet, januar 2020 

Indgangen fra Lyngevej med børnehuset til venstre og kontorer og omklædning til højre i den gamle gymnastiksal (illustration: Transform). 

Den 4. januar 2020 var det et år siden, at Mols i Udvikling sammen med Syddjurs Kommune og en række lokale og nationale 

fonde kunne annoncere, at nu blev det nye mødested med arbejdstitlen ”Knudepunktet” til virkelighed, og at et totalrådgi-

verteam var valgt bestående af arkitektfirmaet Transform, ingeniørfirmaet Orbicon, Vega Landskab og Jakob Vinkler fra Smag 

som konsulent på madhusdelen. Meget er sket siden. Herunder kan du læse en kort status på byggeriet af vores nye fælles-

hus i Knebel – og ja, det er den korte version!  
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Den kolde grå økonomi 
Knudepunktet løber op i godt 40 mio. kr., og det er stadig 

muligt at tegne folkeaktier og erhvervssponsorater eller på 

anden måde hjælpe med at få økonomien til at række (se 

længere nede). Et af de steder, vi har måttet skære ind til 

benet i første omgang, er på udearealerne. Der arbejdes der-

for på at finde yderligere finansiering til at udvikle udearea-

lerne omkring Knudepunktet og op igennem Molsskolens 

skolegårde. 

Sidst i 2019 modtog vi en dejlig meddelelse om, at NRGIs 

Værdipulje har bevilget 300.000 kr. til solcelleanlæg, hvorved 

vi kan få et mere bæredygtigt byggeri – både miljømæssigt og 

økonomisk.    

Det er også blevet tid til at kigge på driftsbudgetter og den 

fremtidige organisering, og der har været arbejdet på, at få 

gjort klar til en fusion mellem Molshallen og Ejendomsfonden 

Knudepunktet Mols, der bygger Knudepunktet. Det er alt 

sammen ikke det mest spændende ved et byggeri, men nød-

vendigt for at sikre, at vi får en sund og bæredygtig drift af 

Knudepunktet, når det står færdigt.  

m2 og m3
 

Men Knudepunktet er ikke kun kvadratmeter – det er også 

kubikmeter – eller med andre ord indhold. Nordea-fonden 

har via dens støtte til projektet givet de frivillige mulighed for 

– allerede inden Knudepunktet står færdigt – at skabe nye 

aktiviteter og samarbejder på tværs af generationer, forenin-

ger, institutioner og erhverv. Et eksempel på det er 

Madspildspensionatet, der er spis sammen-arrangementer, 

hvor lokale butikker donerer overskuds- og datovarer, som så 

bliver omdannet af frivillige til skønne måltider. Tre arrange-

menter er det blevet til i efteråret 2019, hver gang med 80-90 

spisende, mange hjælpere i køkkenet og ikke mindst deltagel-

se af en række borgere, som både får et måltid mad og fæl-

lesskab med andre.  

Hvad mon 2020 bringer? 
Ingen kan spå om fremtiden, men vi har lov at drømme og 

opsøge heldet – og det gør vi også i 2020. På nuværende tids-

punkt ved vi, at 2020 kommer til at byde på:  

• Udbud af håndværkerentrepriser omkring uge 15. 

• Borgermøde i foråret om status på byggeriet og offentlig-

gørelse af det endelige navn. Dato følger.   

• Første spadestik, fredag 26. juni om formiddagen. Dagen 

markerer på én og samme tid, at nu går vi i gang med byg-

geriet, mens Molsskolens børn går på sommerferie. 

• Sommerfest i Knebel og andre arrangementer. De bliver 

sikkert med justeringer, da dele af området er en bygge-

plads, men vi må hjælpes med at finde løsninger, så vi kan 

fortsætte de gode traditioner – måske under let ændrede 

former.  

• Frivilligarrangementer, hvor vi gerne vil have alles hjælp til 

alt fra at pakke cafeteriet ned til at rense mursten af, som 

skal genbruges i det nye byggeri. Mere herom senere.  

• Juletræsfest søndag 20. december 2020 – ikke i det færdi-

ge byggeri, men en juletræsfest, det skal vi have, så reser-

vér datoen allerede nu! 

• Fusion af Molshallen og Ejendomsfonden Knudepunktet 

Mols – der fremadrettet står for den samlede bygnings-

masse omkring hallen og Knudepunktet.  Vi ved endnu 

ikke, hvornår der ”trykkes på knappen”, men forarbejdet 

er som nævnt gjort.  

• Aftaler med brugere om driften samt etablering af bruger-

forening, der er ”husråd” mv. for det nye hus.   

Madhuset (illustration: Transform). 
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• Yderligere fundraising for at sikre Knudepunktets bygge-

økonomi. Her er det stadig muligt at købe folkeaktier, bli-

ve erhvervssponsor eller donere konkrete ting til byggeriet 

– det kunne fx være inventar.   

• Fundraising til udearealer omkring Knudepunktet og Mols-

skolen. Her fokuseres på: 

• Omdannelse af tennisbaner til et anlæg, der kan bruges 

til tennis, padletennis, og multibane til alle former for 

bold.  

• En træningssti i bakken bag hallen og tennisbanerne.  

• Parkeringspladsen mod Lyngevej, inkl. sikring mod vold-

somme regnskyl.  

• Forbindelsen fra Knudepunktet op gennem skolegårde-

ne og helt op til busholdepladsen. Her arbejdes på at 

lave et miljø med plads til alle aldersgrupper, og til leg 

og larm samt stilhed og fordybelse. Ved busholdeplad-

sen drømmer vi om at etablere et lækkert miljø, hvor 

man har lyst til at opholde sig, indtil bussen kommer.    

 

Sådan kan du støtte projektet 
Vi har forsøgt at gøre det så nemt som muligt at støtte det 

nye byggeri. Det betyder, at du kan overføre penge til vores 

kontonummer hos Sparekassen Djursland, reg.nr: 9388 kon-

to: 0001162659.  

Du kan også bruge Mobilepay. Så sender du bare det beløb, 

som du ønsker at donere til: MOBILE PAY NR. 87703.   

Du kan også vælge at købe en flot folkeaktie. Den kan fås i tre 

varianter:  

Bronze til 500 kr. 

Sølv til 1.500 kr. 

Guld til 3.000 kr.  

Aktierne kan du bestille ved at anvende dette link: http://

molsiudvikling.dk/crowdfunding-mols-i-udvikling/ 

Desuden kan du finde oplysninger på Facebooksiden 

“Indsamling til nyt samlingssted på Mols”.  

Endelig kan du blive erhvervssponsor. Sponsoraterne koster 

fra 5.000 kr. og op efter. Du bestemmer beløbet, som vil 

fremgå tydeligt på beviset. Både virksomhedsnavn og beløb 

vil også fremgå af Mols i Udviklings hjemmeside, ligesom 

Mols i Udvikling løbende vil eksponere erhvervssponsorerne. 

Alle donationer fra 10.000 kr. og opefter udløser et skilt med 

dit virksomhedsnavn på en synlig placering i det nye byggeri. 

Hvis du vil være erhvervssponsor, så kontakt Svend Erik Sø-

rensen på tlf. 2028 8852 eller Ole Brus Sørensen på tlf. 8636 

5333.     

Ethvert bidrag − stort eller småt – gør en forskel for vores nye 

samlingssted. Håber du vil være med.  

Den nye multisal (illustration: Transform). 
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 Lidt facts om byggeriet 

Hvad bygger vi?  

• 2141 kvadratmeter nybyg og genbrug i området mellem Molshallen og Molsskolen.  

• Børnehus med vuggestue og børnehave, dagplejehus, idrætsfaciliteter til foreningsidræt, skoleelever og børnehusets børn 

(multihal, omklædning, mv.), præstekontor og plads til menighedsrådenes aktiviteter, madhus og café til skole, børnehus 

og øvrige brugere af ”Knudepunktet”, fleksible samlingsrum til møder og arrangementer, kontorpladser og hyggekroge. 

• Der etableres på sigt udearealer samt forbindelsesstrøg mellem busholdepladsen ved hovedgaden og ”Knudepunktet”. 

• Visionen er at ”samle og dele”, og > 80 % af Knudepunktets areal deles af to eller flere aktører. Det betyder fx, at nogle af 

børnehusets lokaler om aftenen bruges til møder, yoga, sangundervisning eller måske noget fjerde. 

 

Målet med Knudepunktet er at: 

• Skabe et hus der summer af liv fra tidlig morgen til sen aften med alt fra børnehavens leg til skoleprojekter, unge som 

”hænger ud”, dyrker sport eller får konfirmandundervisning, aktiviteter for ældre og foreningsliv.  

• Give plads til alle, så man både kan dele og dyrke fællesskabet, men samtidig have mulighed for fred og ro, når der er brug 

for det.  

• Opbygge et naturligt mødested for områdets borgere og gæster − hvor man måske lige har lyst til at blive hængende til en 

sludder over en kop kaffe. 

• Etablere et sted, som gør det muligt at tænke stort, fordi man tænker sammen. Når vi deles om faciliteterne, bliver det 

pludselig muligt for et lille samfund som vores at drømme om et fælleskøkken for børn og voksne i alle aldre. 

• Bruge ”Knudepunktet” til at tiltrække nye borgere til området, fordi man oplever, at der er liv, fritidsmuligheder og et sted 

at møde sine nye naboer.  

 

Hvem bygger vi til? 

• Vi bygger til fastboende, sommerhusejere og besøgende på Mols og Helgenæs. Og så bygger vi til en række institutioner, 

foreninger og grupper, herunder: IF Mols, Molshallens brugere, Børnehuset Mols, Dagplejen, Molsskolen, Ungdomsskolen, 

Menighedsrådene, Kulturskolen, Mols Mountainbikeklub, Strikkeklubben, Syddjurs Kommune, Borgerforeningen Mols/

Distriktsrådet, Nationalpark Mols Bjerge, Mols i Udviklings mange grupper… og der er stadig plads til flere. 

 

Økonomien:  

• Syddjurs Kommune har bevilget i alt 17,5 mio. kr. til byggeriet, heraf er de 4 mio. til Mols i Udvikling og 13,5 mio. til etable-

ring af nyt børnehus og uforudsete udgifter.  

• Projektet har modtaget 1,5 mio. kr. fra Tved Sparekasses Fond, 5 mio. kr. fra Realdania, 5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru 

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 7 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Nordea-fonden har bevilget 

7,9 mio. kr. til at skabe liv i Knudepunktet. Endelig har NRGIs Værdipulje og Rønde Sparekasses Jubilæumsfond bevilget 

penge til projektet.   

• Lokalområdet har samlet ca. 740.000 kr. sammen ved aktiviteter, salg af folkeaktier og erhvervssponsorater.   

• På samme måde bliver der måske senere i projektet brug for lokal hjælp i form af gravemaskiner, skovle og knofedt. Igen er 

det målet at hjælpes ad for at gøre det billigere.  

 

Har du  input eller har lyst til at bidrage til Knudepunktet: 

Så er du meget velkommen til at kontakte projektgruppen eller formanden for Ejendomsfonden:  

Projektgruppen:  

• Heidi Scott Lundby, hslu@syddjurs.dk, tlf. 61 20 38 41.  

• Andrea Stenglein Møller, ansm@syddjurs.dk, tlf. 60 12 38 60 

• Christine Vistoft Rasmussen, christinevistoft@hotmail.com, tlf. 24 65 62 64 

 

Formand for Ejendomsfonden:  

• Grith Mortensen, grith.mortensen@gmail.com, tlf. 40 96 41 14. 


