Fredensborg Møllelaug
Nyt fra Møllelauget februar 2014

Fredensborg den 8.februar 2014
Kære møllevenner
Generalforsamling.
Med dette nyhedsbrev følger indkaldelse til generalforsamlingen den 13.marts kl. 19:30.
Vi arbejder på at kunne tilbyde et spændende indlæg om bygningsbevaring i forbindelse
med generalforsamlingen.
Nærmere vil blive udsendt snarest, men reservér dagen nu.
Karlebo Mølle.
Arealerne omkring møllen er nu, takket være et fint samarbejde mellem kommunen,
ejeren af naboarealet, Skovskolen i Nødebo og møllelaugets møllepassere, blevet ryddet
for bevoksningen, der skærmede for udsynet fra møllebakken. Skulle der i
medlemsskaren være nogle, der kan bruge flis til haven, bedes I tilkendegive det overfor
vores kontaktperson John Bonnor på telefon 48 28 13 11
Møllepasserne har aftalt en serviceturnus, så møllen bliver tilset hver anden uge gennem
hele året.
Der arbejdes videre på projektet med opsætning af et rækværk omkring møllen.
Vi håber at have dette færdigt inden besøgssæsonen sætter ind.
Højsager Mølle.
Der er nu kommet prisoverslag fra møllebyggeren m.fl. og den samlede udgift til at få
genrejst møllen nærmer sig 3 mil., så nu arbejdes der fra flere sider på at rejse midler, så
møllen ikke skal stå adskilt i årevis!
Udstilling ”Steder med sjæl”
Fredensborg Kommune har indtil den 3.marts besøg af den omrejsende udstilling ”Steder
med sjæl” Udstillingen kan ses på Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3, i åbningstiden
mandag – søndag kl. 10 – 20
I kan også se 10 udvalgte steder i kommunen – herunder Højsager Mølle – på
hjemmesiden http://www.stedermedsjael.dk/ Gå ind på siden og afgiv din stemme.
Efterlysning:
Vi kunne godt bruge lidt hjælp fra et eller flere medlemmer, der er skrappe til at
konstruere hjemmesider og grupper på sociale medier, redigere videooptagelser, samt
andre PR tiltag.
På gensyn
Niels Erik Bølling
I opfordres alle til at lægge en genvej til vores hjemmeside:
Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk
Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Møllernes adresser:
Karlebo Mølle: Kirkeltevej 161c, 2980 Kokkedal
Højsager Mølle: Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

