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Dansk Mølledag 

Den landsdækkende mølledag søndag den 21.juni, blev en velbesøgt oplevelse i og ved Karlebo Mølle, 

hvor 113 voksne og 24 børn benyttede lejligheden til at besøge møllen og møllebakken. 

 Karlebo Mølle  

Der er ny mulighed for at besøge møllen i den kommende tid: 

 søndag den 29.juli mellem kl. 10 og 14, samt  

lørdag den 1. og søndag den 2.august mellem kl. 10 og 14. (i forbindelse med Karlebo Sommerfest)  

Her er det igen muligt at se den spændende konstruktion og høre om mølleriet i gamle dage.   

Et oplagt mål for en familieudflugt.  

Også Højsager Mølle, og især møllebakken er stadig et besøg værd, hvis I er af sted med madkurven. 

Der er opstillet borde og bænke på møllebakken.  

Møllesagen 

Problemerne med at vi ikke kan køre med Karlebo Møllen, har fortsat lange udsigter. 

Det nyeste i sagen er, at kommunens advokat, sammen med repræsentanter for Teknik og Miljø, samt 

Fredensborg Møllelaug, har gennemgået skaderne. 

Advokaten vil på den baggrund pålægge bådebyggeren (der ikke har udført arbejdet som aftalt) om at 

tilbagebetale det for meget betalte, så en anden møllebygger / håndværker kan udbedre skaderne.  

Såfremt bådebyggeren ikke acceptere dette, vil der blive anlagt en egentlig retssag. 

Rapport fra Kulturstyrelsen 

Som tidligere meddelt har repræsentanter fra Kulturstyrelsen besøgt såvel Karlebo, som Højsager møller. 

De gav udtryk for, at begge møller skal bevare status som fredede bygninger. 

Vi afventer stadig deres rapport fra besøgene, samt nyt om, hvorvidt styrelsen har midler til at støtte 

genrejsningen af Højsager Mølle. 

Fugtsikring af Højsager Mølles fundament 

Vores kontaktperson, Janne Liebach Guttesen, har sammen med repræsentanter fra bestyrelsen haft et 

møde med et firma, der skulle give tilbud på elektrolytisk fugtsikring af fundamentet. Der afventes endnu 

et tilbud, før det kan afgøres om metoden er OK, samt om der er penge til arbejdet i indeværende år.   

Medlemsstatus. 

Medlemstallet er ikke steget voldsomt, idet enkelte har ønsket at udtræde, medens vi samtidig har haft 

den glæde, at nye har indmeldt sig. Vi ser bl.a. hen til et godt naboskab med de nye ejere af Højsager 

Mølles gamle møllebolig. 

Sommerturen. 

Bestyrelsen vil snart samles for at planlægge såvel sommerturen, som et halvårsmøde for alle aktive 

møllepassere. Nærmere information vil blive udsendt direkte. 

Niels Erik Bølling 
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