Nyt fra Fredensborg Møllelaug april 2013
Bestyrelsen er efter generalforsamlingen konstitueret med følgende arbejdsfordeling:
Formand Niels Erik Bølling
Sekretær Jens Erik Christiansen
Kasserer Johnny Petersen
Bestyrelsesmedlemmer Elton Seierø og Vagn Hansen
Suppleant Vibeke Fenger
Fondsmidler
Til renoveringsprojektet ved Højsager Mølle.:
Real Dania
610.034 kr.
Augustinusfonden
100.000 kr.
Byggeriets Ildsjæle
360.000 kr.
Bygningsbevaringsfonden af 1975
87.000 kr.

Søgt af kommunen.
Søgt af kommunen.
Søgt af kommunen.
Søgt af Lauget.

Afslået
Betinget bevilliget
Afslået
Ej svar endnu.

Til et nyt dannebrogsflag til Højsager Mølle.
Nivå Center Fonden
1.500 kr.

Søgt af Lauget.

Bevilliget

Til mobil elforsyning ved Karlebo Mølle
Sjællandske Mediers Fond
5.995 kr.

Søgt af Lauget.

Ej svar endnu.

Til hegn om Karlebo Mølle
Nordea-fonden

Søges snart af Lauget.

Beløb ej fastsat

x.xxx kr.

Medlemsaktiviteter
Den 5. maj kan I lægge søndagsturen til midtsjælland: Herluflille Mølle, Suså Landevej 68, 4160
Herlufmagle. Møllen genindvies efter ca. 10 års restaurering med åbent hus fra kl. 13.
Søndag den 16.juni afholdes den landsdækkende mølledag som vil blive markeret ved begge vore
møller. Vi håber de er køreklare til den tid. Nærmere vil blive udsendt. Reservér dagen nu.
Ultimo juli måned vil vi tilbyde en fælles sommertur til et af landets eneste møllebyggerværksteder,
samt evt. en eller to møller undervejs. Så snart vi har datoen klar vil I få nærmere om arrangementet
Medlemsbladet Møllerne i Fredensborg nr. 2 /2013 vil blive udsendt til medlemmerne til efteråret.
Møllerne
Om begge møllerne gælder, at arbejdet med renoveringen nu skrider planmæssigt frem.
Det syner ikke af meget, men der sker en masse inde i møllerne.
Vi håber at kunne melde ud, når vingerne skal monteres.
Møllepasserne
De frivillige møllepassere mødes hhv. lørdag den 27.april og den 4.maj kl. 10 til 12 ved Højsager
Mølle. I er alle velkomne til at kikke forbi.
Husk at tjekke hjemmesiden www.fredensborg-mollelaug.dk jævnligt.

