
 

Ideer fra Mit Mols 2020 
Herunder kan du se alle ideerne fra borgermødet Mit Mols 2020, som blev afholdt d. 19. januar 2020. 

Ideerne er deltagernes bud på, hvordan Mols og Helgenæs bliver et endnu bedre sted at bo og arbejde.  

Der er rigtig mange gode ideer, og som altid er der brug for, at nogen griber dem, hvis de skal blive til 

virkelighed. Er der nogen af ideerne, der taler til dig?  

Der er ikke nogen, der har patent på ideerne. Men der kan være nogen, som gerne vil være med. 

Grå i skemaet herunder betyder, at der er nogen, der gerne vil være med eller som har taget bolden på 

ideen. Det kan være den person, der har foreslået ideen, en gruppe i Mols i Udvikling eller en institution, fx 

skolen. Grå betyder ikke nødvendigvis, at ideen bliver til virkelighed. Hvis du er interesseret i at være med 

til at gøre ideen til virkelighed i fællesskab med andre, så kontakt tovholder Eva Strøm på 

eva.s@molsiudvikling.dk.  

Grøn betyder, at aktiviteten er sat i søen.  

Hvid betyder, at ingen har vist interesse for at drive ideen endnu. Er du den første?  

  

Se alle ideerne her:  

TEMA: Motion og Sundhed 

Morgenmad i skolen 

Elevdeltagelse i rengøring på skolen  

Familiedans 

Ride kæpheste i Molshallen 

Klatring/Klatrevæg helst indendørs i Molshallen  

Møde mellem babyer og gamle 

*mødregrupper på plejehjemmene 

*besøgsbabyer (kom forbi med barnevognen drik en kop kaffe) 

*Babysalmesang på plejehjemmet  

Fællesskaber for voksne uden børn 

Babycafe for forældre på barsel med fagligt oplæg  

Discgolfbaner i naturen  

Alternativt netværk for alternative behandlere 

Platform for forskellige friluftsaktiviteter 

Fokus på mental sundhed, fx Samtalesalon 

Fodbold for seniorer, fx mænd +65, kvinder + 60 

Fællestur i svømmehallen  

Svømmehal/svømmehal med saltvand 

Dans/gymnastik på Helgenæs, fx i forsamlingshuset 

Flere rickshaw-ture med børn og ældre  

Skaterbane 

Gå til dans i Molshallen  

Danseundervisning for børn og voksne 
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Ishockeybane med julemarked 

Floorball for sjov (hold for voksne) 

Nye offentlige sportsfaciliter ved molshallen;  

* Nye lamper til boldbanen 

* net foran buskene 

Sygehustilhørsforhold, fx Randers eller Skejby 

Motionshold for voksne med forskellige sportsgrene 

Vinterbadere - plads til flere 

  

TEMA: Kultur og kreativitet 

Fotoklub 

Babysalmesang på plejehjemme  

Fællessang (højskolesangbogen, de nye salmer)/fællessang 

Krea med keramik/keramikklasse for børn og voksne 

Pop-up begivenheder (cafe, udstilling, musik, naturoplevelser) 

Biblioteksafdeling + grupperum i Knudepunktet  

Øvelokaler til musik 

Flere aktiviteter for 10-16 årige (fx klatrevæg, teatergruppe, sang) 

Deleværksted med fagperson/reparationscafe 

Makerspace/Openspace 

Ungdomshus (drevet af unge for unge) 

Ungefællesspisning, fx i forbindelse med ungdomshus 

Legeplads i Knebel, evt. i den nye park  

Folkekøkken 

Mindre adskillelse mellem kultur og Natur  

Fælles gode loppemarkeder 

Kulturgruppe for børn 

Tour de landsby 

  

TEMA: Natur 

Brug din cykelsti-event, kort over muligheder for bløde trafikanter  

Plante-byttedag  

Strandrensningsgruppe 

Grønne Spor til bløde trafikanter ml. landsbyerne 

Skovlegeplads v. Daaleren med svævebane og bålpl. 

Sø bag Lyngparken, rekreativt område, borgerinddragelse 

Gode ridestier i Mols Bjerge  

Lokal version "Brug min baghave": telt til enkelt overnatning 

Flere shelters på Mols v. Strand og i Mols bjerge 

Flere vandreture (ikke op og ned ad Trehøje) 

Indsats for klimaet 

Grønt råd i kommunen med borgerinddragelse 

  

  



 

TEMA: Nærhed 

Koordinering af fælles kørsel  

Blafferstation til Aarhus 

Platform for at "køre med" fra Mols (Randers/Aarhus) 

Åbenhed for pendlere så unge får flere transportmuligheder 

Færgeforbindelse Odden-Ebeltoft 

Bedre infrastruktur 

El-færge Skødshoved/Aarhus kun passagerer 

Kontorfælleskab 

kontorpladser for folk, der arbejder hjemmefra 

Vejbump og fotofælde i Knebelbro 

Forbedring af Forpagtervej - hurtigere til og fra kørsel 

Børnecykelvenlig trafik 

Delebil i Femmøller  

Solcellepark 

Kystprojekt (i gang) 

Fælles varmeforsyning (de store forbrugere går sammen) 

Dristribution af lokale fødevarer 

Nye distributionsløsninger - en ting er lokale køb, noget andet er til begivenheder og restaurant 

Markedspladser og -dage 

  

Ideer fra Facebook:  

Sangskriverfællesskab  

Fælleskalender for alle arrangementer i området  

Lys på Knebelbro havn v. parkeringspladserne  

Barselspotte 

 


