Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Møllenyt nr. 2 / 2020
Generalforsamling tirsdag den 3.marts
Dagsordenen for selve generalforsamlingen er udsendt.
Efter den ordinære generalforsamling holdes en kort pause, hvor der er mulighed for at nyde en forfriskning.
Derpå vil vort medlem, Palle Bjørnsten, der også er meget aktiv indenfor foreningslivet i Fredensborg, fortælle
noget om de gode tiltag der er sket i nyere tid.
- Bevaringsforeningen
- Borgerforeningen
- Boghandlen
- Biografen
- Butik 16
- og andre tiltag

Udfordring
Vi er i øjeblikket i dialog med kommunen for at få opsat vejvisningtavler, der kan vise såvel borgere som turister
vej til de fredede møller. Borgmesteren har givet udtryk for, at det var en god ide, men videresendte blot vort
forslag til en medarbejder i ”Center for Byudvikling Miljø og Erhverv.”
De viste os ”vintervejen,” idet vi fik en redegørelse om, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre.

Det undrer og forarger os, at kommunen ikke vil henvise til deres egne attraktioner, som de ellers har ofret
millioner af kroner på at istandsætte. Viceborgmester Ulla Hardy-Hansen vil nu tage fat i sagen, og om nødvendigt, fremlægge den til afgørelse i byrådet.
I talrige andre kommune landet over, er der ikke samme problem, så vi håber nu på at få afgjort, om det er en
administrativ medarbejder eller vore politikere, der bestemmer her i kommunen.
Dansk Møllerforening har et samarbejde med udenlandske møllerforeninger om at få udarbejdet nationale ruter
rundt til museale møller. Projektet, ”Via Molina,” der kan sammenlignes med pilgrimsruterne, støttes af EU, så
måske kommer vore møller med på en af de nationale ruter.

I støbeskeen.
Vi arbejder fortsat på at få en del aktiviteter i og omkring møllerne.
Allerede nu har vi et par aftaler om besøg i Karlebo Mølle, og der arbejdes på at arrangere et Hobbymarked ved
Højsager Mølle, som selvfølgelig også vil være åben for besøg.
Her er det tanken at indbyde hobbybetonede foreninger og forretninger til at mødes og fremvise deres varer og
aktiviteter. Ud over at gæsterne kan få lejlighed til at se på herlighederne, lægges der også op til at man kan købe
diverse produkter, eller deltage i nogle af aktiviteterne.
Et helt nyt projekt er også på banen:
At lave nogle små film, der dels kan beskrive livet i og omkring en kornmølle i gamle dage, med klip til nutidens
mel og produktion, og dels nogle instruktive småfilm om, hvordan møllen skal betjenes.
I må meget gerne melde ind, hvis I måske har lyst til at være med.

Visioner for Højsager Møllebakke
Alle foreninger blev sidst på året 2019 opfordret til at komme med bemærkninger til kommunens visioner ”Kulturarven er vores fælles historie”
Møllelauget måtte konstatere, at kommunens to fredede møller og den gode kommunale plads omkring Højsager
Mølle, slet ikke er nævnt.
Ud fra de ønsker forslaget lagde op til, fandt vi det helt oplagt at møllerne, og især terrænet omkring Højsager
Mølle, burde have en mere fremtrædende plads i kommunens kulturpolitik
Vi fremsendte derfor den 8.januar vore ”Visioner for Højsager Møllebakke, ”
Indledningsvis skrev vi:
”Møllebakken skal være et rekreativt område med en kulturhistorisk oplevelse for såvel lokalbefolkningen som for turister m.fl. Vi håber at vi i øget udstrækning kan tilbyde arrangementer m.v.
til lokale foreninger, skoleklasser, pensionister og andre.
Dette forudsætter dog at der er ordentlige toiletforhold, også for gangbesværede, samt mulighed
for læ for en byge, og meget gerne aktivitetsarealer på området.
Endvidere skal ind- og udsigtsforholdene ved møllen forbedres yderligere.”
Dette uddybede vi ved at konkretisere vore visioner for følgende punkter:
1. Handikaptoilet
2. Hytte
3. Friere ud- og indsigtsforhold
4. Stabilt parkeringsareal m.v.
Endnu har vi ikke hørt, om administrationen overhovedet har modtaget materialet, der fylder 6 sider inkl. bilag.
Du kan læse hele materialet via hjemmesiden ved at klikke her.

Jubilæumsår?
I de fleste skrifter står at Højsager Mølle er fra 1870, så ud fra det, skal vi da fejre 150 året i år.
Imidlertid er der lidt forvirring, selv i Kulturarvsstyrelsens optegnelser:
I en registrering, dateret 16.12.1959 står møllen opført under sag nr. 495614 som opført i 1870,
men i registring dateret 21.07.1999 står den under sag nr. 496608 (BBR nr. 210-5323-1) som opført i 1874.
Jeg håber at få dette afklaret snarest.
HUSK
Møllevenner kan besøge møllerne hver torsdag når der udføres servicering:
Højsager Mølle mellem kl. 10 og 13, og Karlebo Mølle mellem kl. 15 og 17.(dog ikke 9.april og 21.maj)

Møllehilsner
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