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Corona - pause.
Trods den øjeblikkelige situation, håber vi fortsat på at få en del aktiviteter i og omkring møllerne.
Hver torsdag, møder et par frivillige op for at servicerer møllerne, og når vinden er til det, forsøger de at køre med
vingerne.
Normalt er I velkomne til at kikke forbi, men pga. den øjeblikkelige situation, hvor vi skal undgå at være mange
sammen, vil vi helst ikke have besøg de første 1½ -2 måneder.
De aftalte gruppebesøg og udeskoleaktiviteter i foråret, er udsat til Corona – situationen er afklaret.
Vi håer dog at kunne byde møllefolk fra hele landet velkommen den 23.maj, når de besøger os i forbindelse med
Det årlige Landsmøde.
Vi arbejder også på at arrangere et Hobbymarked på Højsager Møllebakke fredag den 5.juni.
Måske kan vi samtidig markere grundlovsdagen og Højsager Mølles 150 års ”fødselsdag”.
Møllelauget indbyder hobbybetonede foreninger og grupper, samt enkeltpersoner med særlige
hobbies eller egenproduktion til at deltage.
Forretninger der henvender sig til hobbyfolket skal også være meget velkommen.
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.
Selvfølgelig vil der også være lejlighed til at komme ind i møllen, og få en forklaring på nogle af
de spændende ting samt den særlige mekanik.
I må meget gerne melde ind, hvis I har lyst til at være med.

Generalforsamlingen tirsdag den 3.marts
Generalforsamlingen bød ikke på de store overraskelser. Dog fik vi indvalgt et par suppleanter mere.
Vi byder Palle Bjørnsten velkommen som bestyrelsessuppleant og Jens Erik Christiansen som reviseorsuppleant.
Hele referatet sendes sammen med dette Møllenyt.

Faldende medlemstal
Desværre ser det ud til, at medlemstallet, der omkring årsskiftet var lige over 300, falder noget, idet 20 medlemmer, trods flere ”huskere,” hverken har betalt kontingent eller reageret tilbage.
Til gengæld har vi den glæde, at 7 nye familier har meldt sig ind efter nytår. Velkommen til jer.

Højsager Møllebakke
Vi savner stadig opbakning til, at det kommunale areal omkring Højsager Mølle kan få et løft.
Møllelauget har uddybet behovet, især for disse punkter:
1.
2.
3.
4.

Handikaptoilet
Hytte
Friere ud- og indsigtsforhold
Stabilt parkeringsareal m.v.

Du kan læse hele materialet via hjemmesiden ved at klikke her.

Stadig ingen udsigt til vejvisning
Dialogen med kommunen for at få opsat vejvisningtavler, der kan vise såvel borgere som turister vej til de fredede møller er i øjeblikket kun enetale fra vores side.

Vi er stadig forundrede og lidt forargede over, at kommunen ikke vil arbejde for at henvise til deres egne attraktioner. Om sagen er ”strandet” et eller andet sted i administrationen, eller om den ikke har politisk opbakning, kan
vi ikke helt finde ud af, men vi håber at få afgjort, om det er en administrativ medarbejder eller vore politikere,
der bestemmer her i kommunen.
Ellers må vi sætte vores lid til, at Dansk Møllerforenings projektet, ”Via Molina,” der støttes af EU og som kan
sammenlignes med pilgrimsruterne, bliver en realitet så vore møller på den måde kan få lidt opmærksomhed.

Højsager Mølle blev skadet og ordnet.
Hen over natten til onsdag den 26.februar blæste det meget kraftigt, og møllens nabo mente, at der var
noget galt.
Bunkerhjulet var gået løs og havde »fræset« nogle af tænderne i tandkransen.
Tidligt onsdag morgen tog vi kontakt til møllebygger Christoffer Palle.
På det tidspunkt var han allerede ved at udbedre skader på Christiansmøllen i Svendborg, men onsdag
aften kom han til Højsager Mølle.
Her fik han, sammen med nogle af møllelaugets medlemmer, stoppet skadeudviklingen.
Som en nødløsning blev forbindelsen mellem vindrosen og tandkransen afbrudt, så vindrosen kørte frit;
vingeklapperne blev fikseret, så de ikke »lukkede i utide« og møllehatten blev sikret med ekstra taljer.
Torsdag morgen blev det beskadigede stykke tandkrans demonteret, og sendt til smed.
Allerede mandag den 2.marts blev skaden repareret og møllen kunne atter krøje (dreje) som den skal.
Stor tak til Christoffer Palle for resolut indsats, og til Janne Liebach Guttesen fra Kommunale Ejendomme fordi hun hurtigt fandt midler til betaling for reparationen.
Møllehilsner

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk * Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk

