Medlemsnyt januar 2014
Kære møllevenner.
I ønskes alle et godt nytår 2014.
Nu er det blevet tid for indbetaling af det årlige husstandskontingent på 100,- kr. til vores kasserer.
Send venligst kontingentet til bank, reg. nr, 2415 konto 6276 712 916. Husk at anføre tydelig afsender på
indbetalingen.
Vi håber at alle når at betale indenfor et par uger, så vi undgår at skulle sende påmindelser ud.
NB: Tak til de af jer, der allerede har betalt

Det er heller aldrig f or sent at give en lille gave 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 og afsender på indbetalingen.
Derpå sender vi en hilsen fra jer med bl.a. medlemsbladet og vedtægter m.v. til gavemodtagerne.
Vi håber at kunne tilbyde nogle interessante aktiviteter i årets løb:
Måske skal vi gennemføre nogle aftener hvor erindring om kommunens møller kan samles?
Det kan eventuelt blive i samarbejde med Fredensborg Lokalarkiv, der er meget interesseret i at samle
sådanne erindringer.
Har du oplevet aktiviteter omkring nogle af de møller der er, eller har været her i kommunen, kan du
sikkert fortælle mange spændende ting og episoder.
Dem vil vi gerne opsamle og bevare for eftertiden. Hvis du kunne tænke dig at deltage i en eller flere
aftener, hører vi meget gerne fra dig.
Generalforsamlingen er fastsat til torsdag den 13.marts kl. 19 på Fredensborg Bibliotek.
Nærmere vil blive udsendt senere.
På den årlige nationale mølledag søndag den 15.juni vil der selvfølgelig være åbent i Karlebo Mølle.
Om Højsager Mølle når at blive klar til denne dag vides endnu ikke.
Vi forventer også at kunne åbne Karlebo Mølle i løbet af sommerhalvåret i forbindelse med, at
møllepasserne alligevel foretager service på møllen.
En studietur i løbet af sommeren er foreslået som en tradition.
Vi kan eventuelt besøge nogle af vore nabomøller, men andre forslag er meget velkomne.
Karlebo Dagene i august vil vi være med til at markere ved at køre med Karlebo Mølle og holde den åben.
En efterlysning:
I forbindelse med renovering og nedtagning af Højsager Mølle er der optaget en hel del videoklip, men vi
savner én der kan hjælpe os med at få samlet stumperne til en ”se – værdig” film.
Er det dig?
Bedste møllehilsner
Bestyrelsen
Kontakt:
tlf.: 60 68 27 82
Mail: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk

