Fredensborg Møllelaug
Møllenyt nr. 1 / 2018

Om Højsager Mølle
Medio december modtog vi den glædelige meddelelse, at møllelaugets ansøgning til Augustinus Fonden har
udløst et tilsagn om en støtte på 300.000 kr. til 2.fase af reparationen.
Med det tidligere tilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 500.000 kr. og 700.000 kr afsat på
kommunens budget 2018 har vi samlet 1.500.000 kr til denne etape.
Jfr. Administrationens overslag koster 2.etape samlet 2.200.000 kr, så der mangler stadig ca. 700.000 kr til
2.etape, samt ca. 500.000 kr til 3.etape.
Nu håber vi at det nyvalgte byråd vil se med større velvilje på færdiggørelsen af reparationsarbejdet,
og finde de manglende ca. 1.200.000 kr, og dermed opfylde deres forpligtelse som ejer af en fredet ejendom. Møllelauget vil dog fortsat søge fondsmidler, især til 3.fase.
Husk at ”din støtte er vor styrke”
Om Karlebo Mølle
Det har glædet os meget, at der i 2017 blev fundet midler til at få udbedret de skader der var konstateret i
de bærende konstuktioner m.v.
Her ved årsskiftet er arbejdet næsten færdigt, og møllen vil fremstå bl.a. med ny spåndækning, da det var
nødvendigt at fjerne den gamle spån for at komme ind til de bjælker m.v. der skulle repareres. Endnu står
stilladset omkring møllen, så måske kan vi håbe at også krøjeværket bliver ordnet, så møllen kan ”slippes
fri” for de fortøjninger, der holder hatten på plads og vingerne i ro.
De frivillige
Den lille ihærdige flok skal have stor tak for indsatsen i 2017, hvor der desværre ikke har været så mange
konkrete opgaver, så det har været lidt svært at ”holde gejsten oppe” (se side 2)
Jeg forventer dog, at 2018 vil bringe nye, interessante opgaver, bl.a. med åben mølle arrangementer og
skolebesøg samt måske også med konkret hjælp til reparationen af Højsager Mølle.
Medlemsbidrag for 2018.
Vi håber at mange fortsat vil støtte op om Møllelaugets arbejde for vore historiske møller.
Som støttemedlem er I med til at fremme dette arbejde. Jo flere medlemmer vi er, jo større vægt har vores
stemmer. Ved årsskiftet er vi 98 husstande med 189 personer.
Bidraget kr. 100,- kan indbetales via MobilePay 60 68 27 82
eller indsættes på møllelaugets konto 2313 – 6276 712 916
Husk navn(e) / telefonnummer (oplys gerne hvor mange / hvem bidraget dækker)
Møllelauget arbejder for at bevare vore 2 fredede møller, såvel i dialog med kommunen, som i det daglige,
hvor enkelte frivillige aktivt hjælper med vedligeholdelse og fremviser møllerne.
I ønskes alle et godt nyt år
Niels Erik Bølling
formand

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk se mere om møllerne her.
Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
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Oversigt over de frivilliges aktiviteterne i 2017.
Opgørelsen er baseret på oplysninger i møllernes logbøger, hvor alle fremmøder og arbejder indskrives

antal mødedage

fremmøde frivillige

samlede mandetimer

møllegæster

deltagere vedr. udeskole (lærere
og elever)

alle aktiviteter 2017 ved Højsager Mølle

29

70

122

67

0

alle aktiviteter 2017 ved Karlebo Mølle

23

102

210

220

0

7

35

samlet: 59

207

332,0

287

0

frivillige: kurser, fællesmøder og anden uddannelse

Ved årets udgang er der i alt 12 aktive frivillige
Ud over månedlige tilsyn og små-reparationer, m.v. har der ved begge møller været ”åben mølle” nogle
gange i sommerhalvåret. Desuden har vi afholdt fællesmøde for Nordsjællandske Møller og haft enkelte
gruppebesøg ved begge møller. Desværre har der ikke været udeskole – aktiviteter i 2017
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