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Om generalforsamlingen i år
Den ordinære generalforsamling skal normalt afholdes indenfor det første kvartal.
Som meddelt i Medlemsnyt nr. 2/ 2021, vil formen afhænge af hvilke restriktioner der vil gælde i
marts måned.
Bestyrelsen afholder møde den 1.marts, og umiddelbart derefter vil vi melde ud, om det bliver en ”
Generalforsamling ved en skriftlig høring” eller en ordinær generalforsamling i et lokale indenfor
kommunen. I forbindelse med udsendelse om generalforsamlingen vil I også modtage årets første
medlemsblad ”Historiske møllers venner” 10.årgang nr. 1

Tak til alle støttemedlemmer
Endnu en gang tak til alle jer, der fortsat støtter op om de to historiske møller.
Efter det seneste nyhedsbrev har vi budt endnu 4 nye medlemsfamilier velkommen.
Desværre savner vi lige nu at høre fra 5 af de i alt 164 medlemsfamilier.
Højsager Mølle
Midt i vinterkulden den 8.februar var møllebygger Christoffer Palle og hans svend i gang fra tidlig
morgen og hele formiddagen, idet den store lodretstående egeaksel ”Kongevellen” samt stjernehjulet
blev hævet 17 mm., og bundsporet ordnet. Årsagen hertil var at konstruktionen – ikke helt uventet –
havde sat sig efter at møllen var blevet lukket til igen.
Medens de var der blev hathjul og krondrev, samt top-aksel også smurt med oksetalle / bivoks. Vingerne blev kontrolleret, og der blev kørt i ca. 6 timer i frisk vind fra øst.
Karlebo Mølle
Selv om det kun er ca. 8 år siden at møllen fik nye vinger, er der konstateret svampeangreb vingerne.
Der er nu bevilliget penge til at fældning og oplagring af nyt træ til reparationen, som dog først vil
blive udført om 2 – 3 år, når det fældede træ er ”modnet”

Vinteraften ved Højsager Mølle

Sne på markerne og lys på møllen har været et meget søgt objekt for mange fotoentutiaster.
Dette billede er taget af fotograf Peter Dahlerup, Fredensborg, som også har lavet et par droneoptagelser. Se den ene ved at klikke her
Fredensborg Museum
Fredensborg Kommune har nu overtaget ansvaret for museet fra Karlebo Lokalhistoriske Forening,
der havde ansvaret fra 2009.
Her bliver historien, såvel fra byerne som landområdet, i den nuværende Fredensborg Kommune,
formidlet.
I museet finder man den gamle skolestue og historien om små og store skoler i kommunen gennem
tiden. Her er udstillinger om kunstfliser fra Nivå og Humlebæk Flisefabrikker, om Donse Krudtværk
og Nivå Krigshavn, og i Vognporten står den gamle brandsprøjte fra Fredensborg Slot, for blot at
nævne et par eksempler på noget af det, der kan opleves på museet. På Store Kro i Fredensborg er der
en lille sattelitudstilling om Fredensborg Slot.
Siden 2009 har der også været en årlig særudstilling.. Derfor vil der også komme en særudstilling i år
med titlen "Børneliv."
Museet, der er beliggende i den gamle rytterskole, Auderødvej 19, Avderød, 2980 Kokkedal, har
normalt åbent i sommerhalvåret tirsdag-søndag kl. 13-16. Der er fri adgang.
Vi byder den nye museumsleder Tora Ribers velkommen, og takker den afgåede leder Niels Storgaard Simonsen for et godt samarbejde.
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