Fredensborg Møllelaug
Nyt fra møllelauget december 2013
Fredensborg den 14.december 2013
Kære medlemmer
Her mod årets slutning vil vi gerne takke jer alle for den støtte I, gennem medlemskabet af møllelauget, har ydet til bevarelse af vore museale møller.
Vi vil opfordre til at I giver en nytårsgave til gode venner og bekendte i form af et medlemskab af
lauget. Det sker nemt ved at indbetale 100 kr. til laugets konto 2415- 6276 712 916 og anføre gavemodtagerne på indbetalingen. Derpå sender vi en hilsen fra jer med bl.a. medlemsbladet og vedtægter m.v. til gavemodtagerne. Jeres egen kontingent kr. 100,- for 2014 kan også indbetales fra nu.
Desværre var skaderne på Højsager Mølle så omfattende, at møllen i øjeblikket står helt adskilt ved
siden af fundamentet, dels for at forbygge yderligere skader og dels for at lette tilgængeligheden til
de områder, der skal repareres.
Vi håber at det hurtigt bliver muligt at finde midler til den fortsatte renovering.
Karlebo Mølle er nu stort set fuld funktionsdygtig. Der er lige nu lidt supplerende reparation af persen (bremsen) og stormsikringen, da det er særdeles væsentligt at det fungerer ordentligt.
Vi håber at kunne få ryddet nogle træer og lidt buskads omkring møllen, så der kan komme fri vind
til vingerne, og der kan blive en bedre udsigt fra møllebakken.
Der er givet tilsagn om lidt hjælp fra professionelle skovfolk, men da en del af bevoksningen står på
privat område, skal vi lige have formalia i orden før de professionelle ”vil rykke ind.”
Møllepasserne har tilrettelagt en turnus, så et par medlemmer ca. hver 2 uge foretager tilsyn og evt.
smøring og vingedrejning, en hyggelig beskæftigelse som kan gennemføres på en times tid, men
ofte varer længere, fordi møllepasserne benytter lejligheden til at sætte sig mere ind i ”mekanikken.”
I løbet af foråret vil alle møllepassere få tilbudt en grundig instruktion i brug af sikkerhedsudstyret,
og vi håber også at nogle kan deltage i et kursus i behandling af korn (kørsel med kværnene)
Møllepasserne har formuleret nogle arbejdsgrupper som alle er velkommen til at deltage i:
”møllesvendene” – ”håndværkerne” – ”skafferne” – ”fortællerne” – ”skriverne”, - nogle er med i
flere af grupperne.
Møllelauget har modtaget et tilskud fra Nordea Fonden på 25.000 kr. som skal anvendes til publikumssikring (et rækværk omkring Karlebo Mølle), så ingen utilsigtet kommer indenfor vingeslaget,
eller falder ned i gennemkørslen. ”Håndværkerne” og kommunens teknikere vil snarest aftale nærmere m.h.t. udformning og placering m.v.
Bestyrelsen har aftalt, at der afholdes generalforsamling i uge 11, og der er nu foretaget en forhåndsreservering torsdag den 13.marts kl. 19:00 på Fredensborg Bibliotek.
Godt nytår og god vind
På bestyrelsens vegne
Niels Erik Bølling
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