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Om kontingent 2022
Stor tak til de 127 husstande eller samlet ca. 270 personer, der nu har betalt støttekontingent 2022 på 100,- kr.
pr. husstand. Vi håber at alle kontingenter kommer ind i løbet af januar måned. Oplys gerne hvor mange personer husstanden omfatter.
Konto- og MobilePay numre er anført nederst på siden her.
Ønsker I ikke fortsat at støtte møllelauget, bedes I give os besked.

Kasseren afventer de sidste indbetalinger

Aktiviteter i første halvår 2022
Vi har fastlagt datoen for årets generalforsamling til den 15.marts.
Det bliver et særligt arrangement, hvor vi vil markere laugets 10-års jubilæum. Nærmere udsendes snart.
Karlebo Udeskole har aftalt 6 undervisningsforløb, i april, maj og juni, der skal afvikles ved begge møller.

Udeskoleundervisnning

I juni måned er det den nationale mølledag, søndag den 19.juni som vi vil markere ved begge møller.

Også i juni måned besøger Fredensborg Ny Kunstforening Højsager Mølle og område for at tegne, male og
fotografere.
Det kan måske være inspiration til, at andre foreninger også aftaler et arrangemnet ved en af møllerne?

Radering af Ib Andersen

Visioner for 2022
Det er vort håb, at der kan tilbydes flere ”åbent mølle”-arrangementer, og måske kan der blive et større fællesarrangement i sensommeren, hvor mange lokale aktører kan indgå.
Vi håber at hårdt tiltrængte arbejder med bl.a. dræning og gulvarbejder ved Højsager Mølle bliver udført.
Kommunen har i år afsat midler til i alt fald et handikap-toilet ved Højsager Mølle.
Måske bliver dette kombineret med de planer der, gennem de seneste over 10 år, har været med møllebakken.
Karlebo Mølle skal have skiftet den ene vinge, men det bliver nok først i 2023, da træet til vingen skal være
”modent” først. Se artiklen i sidste nr. af ”Historiske møllers venner”

De frivilliges arbejde
De frivillige ved Karlebo Mølle møder frem tirsdage mellem kl 13 og 15, bl.a. på grund af at der ikke er lys i
møllen. Når flaget er oppe, kan I besøge møllen.
Højsager-holdet mødes stadig torsdage mellem kl.10 og 13.
Meget udfordrer den lille skare af frivillige, så jo flere vi bliver, jo lettere bliver det for den enkelte
– og så har vi det i øvrigt svært hyggeligt, når vi mødes!
Velkommen til at kikke forbi til en uforpligtende snak, og vi kan altid bruge flere – især ved Karlebo Mølle.
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