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Velkommen til nye medlemmer
Allerede i årets første uge kunne vi byde endnu to medlemsadresser velkommen.
Begge bosiddende udenfor kommunen, lige som en god del af vore støttemedlemmer.
Tak til alle støttemedlemmer
Vi sender en tak til alle jer, der har indbetalt årets støttebeløb.
Det var forbløffende, at omkring 45 medlemmer allerede indenfor den første uge havde sendt bidraget. De aller fleste benyttede den nemme metode med MobilePay; den er jo også ”lige ved
hånden”, så samlet omkring 125 medlemmer har betalt.
Desværre er der to adresser, der har meldt fra, og vi mangler stadig at høre fra 25 medlemmer.
Disse har fået en ekstra lille hilsen og vi håber at de også fortsat støtter op om de to historiske
møller.
Vedligeholdelse af møllerne
Ved Højsager Mølle er der, ud over den service vore frivillige yder hver uge med eftersyn, smøring og kørsel med møllerne, truffet aftale mellem kommunen og møllebygger Christoffer Palle
om et grundigt årligt eftersyn i uge 8.
Der har været lidt problemer med, at dele af den tunge mekanik i møllen har sat sig ca.2-3 cm.
Da det drejer sig om den stående aksel af masiv egetræ, samt det store stjernehjul, m.v., er det væsentligt at dette bliver kontrolleret. I samme forbindelse bliver hele møllen også gennemgået for at
sikre, at alle bevægelige dele som vingeklapper, loddestok, vindrose o.s.v fungerer og at alle kiler
sidder fast. Derved undgår vi havari, hvis møllen udsættes for kraftige vejrpåvirkninger.
Når dette arbejde er gennemført håber de frivillige at de kan øve sig lidt mere i at køre med kværnen, med henblik på at kunne fremvise dette for publikum i årets løb.
Karlebo Mølle vil også blive tjekket på et tidspunkt. Desuden skal der ske en sikring af fundamentet, som skal hindre vandindtrængen i mølle kælderen. Dette er under planlægning.
Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling skal normalt afholdes indenfor det første kvartal, og bestyrelsen
håber stadig at dette vil være muligt. Alt vil afhænge af hvor mange der må forsamles.
Vi har drøftet muligheden for at afholde en ” Generalforsamling ved en skriftlig høring”, som en
del andre foreninger har valgt. Det skulle så ske ved at vi uddeler / udsender årets første medlemsblad med optryk af dagsorden, regnskab, beretning m.v. og angiver en frist for tilbagemelding fra
alle medlemmerne.
Såfremt der derved fremkommer tilbagemeldinger der kræver ny stillingtagen, vil dette blive udsendt pr. mail til alle, med en ny tidsfrist for svar.
Selv om det ikke kan føre til længere debatter, giver det dog mange flere mulighed for at deltage
aktivt, ved at tage stilling til det udsendte.
Bestyrelsen vil beslutte form og indhold senest på et bestyrelsesmøde den 1.marts, så hele proceduren, eller en ordinær generalforsamling, kan afvikles i løbet af marts måned.
Vi hører meget gerne, såfremt der er nogle af jer, som har indvendinger mod denne procedure.

Forventede aktiviteter
Når situationen tillader det, vil vi forsøge at gennemføre forskellige aktiviteter, som vi har måttet
udsætte hele året 2020.
Bl.a. havde vi sidste forår gjort det forberedende arbejde til at kunne arrangere et Møllemarked
som samtidig skulle markere, at Højsager Mølle har rundede de 150 år i 2020
Også en medlemstur til udvalgte møller på Sjælland har været i støbeskeen sidste år.
Den kan forhåbentlig tilbydes ultimo sommerferien 2021
Om alt går vel kan vi også fejre den nationale mølledag søndag den 20.juni med åbne møller.
Vort samarbejde med Karlebo Udeskole har været noget underdrejet, selv om det lykkedes at gennemføre to arrangementer i 2020.
Vi håber at såvel det, som et samarbejde med Skolen i Virkeligheden og andre af kommunens
instuitutioner også kan komme godt i gang.
Måske også nogle dage / weekender med ”åben mølle” hvor alle kan besøge møllerne og få en
rundvisning.
Hvad koster det?
Bestyrelsen har i efteråret fastsat følgende takster fra årsskiftet 2020 / 2021:
Adgang når møllerne serviceres: (normalt torsdage som tidligere meddelt)
- Uden rundvisning, gratis
- Rundvisning ved annoncrede åbningstider, pr. gruppe op til 10 personer:
- Voksne pro pers.20,- medlemmer af møllelauget gratis (oplys medlemsnummeret)
- Børn/ unge under 12 år gratis ifølge med voksne.
Bestilling af speciel åbning (familiegrupper, foreninger m.fl.)inkl. rundvisning:
Skal aftales mindst 2 uger før, så vi kan stille med frivillige hjælper.
Pr. gruppe af max 10 personer: 300,- kr.
Fredensborg Kommunes institutioner er gratis.
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