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Medlemsbidrag for 2018.
Det er med stor glæde vi kan konstatere at der stadig er en fortsat stigende støtte til Møllelaugets arbejde
for vore historiske møller. Enkelte har endnu ikke betalt medlemsbidraget for 2018, men det kan skyldes
den forvirring der var omkring det forkert udmeldte kontonummer.
De, der endnu ikke fremgår af vores regnskab, har fået en lille personlig hilsen.
Kende du / I nogen som egentlig burde være med, så giv dem et praj, eller brug et medlemskab som en lille
gave. Jo flere medlemmer vi er, jo større vægt har vores stemmer.
De frivillige
Vi fik i denne uge klargjort Højsagers møllekrop til opmåling i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale til 2.etape.
Alle er velkommen til at komme med på de frivilliges mailliste
Derved får du oplyst, hvornår vi igen mødes, og hvilke opgaver der venter.
Efter diskussion i bestyrelsen har vi valgt at flytte ”den faste mødedag” til torsdag, men vi har ikke konkret
dato for næste møde, da der ikke er opgaver ved møllerne i øjeblikket.
Medlemsmøde og generalforsamling
De endelige aftaler er nu på plads, så I kan roligt reservere et par timer til et spændende medlemsmøde
med efterfølgende generalforsamling, torsdag den 8.marts kl. 19:30.
Arrangementet vil finde sted i den gamle vognport ved Nivå Teglværk, der nu fremstår som et moderne
mødested. Der vil blive udsendt meget mere om mødets indhold og generalforsamlingens dagsorden m.v.
Om Karlebo Mølle
Efter at møllen nu er repareret for rådskader og har fået nye spånner, mangler der kun lidt efterreparationer af murværket, der afventer en sikker frostfri periode.
Det seneste vi kan fortælle er endnu en glædelig nyhed:
Vores store ønsker om at også krøjeværket bliver ordnet, ser ud til at blive opfyldt indenfor overskuelig
fremtid, så møllen kan ”slippes fri” for de fortøjninger, der holder hatten på plads og vingerne i ro.
Da vi endnu ikke kender tidsrammen, har vi pt ikke fastlagt nogle åbningstider i år, men den årlige landsdækkende mølledag søndag den 17.juni vil i alt fald blive markeret.
Vi glæder os til, at de frivillige skal oplæres til at køre med kværnene, så vi kan fremvise melproduktion
”som i gamle dage”
Om Højsager Mølle
Benyt vinterferien til at kikke forbi Højsager Mølle mandag den 12.februar mellem kl. 13 – 16.
Forvaltningen er nu i gang med at udarbejde udbudsmaterialer til 2.etape, så der indenfor første halvår kan
indhentes tilbud med henblik på, at arbejdet kan gå i gang hen over sommeren.
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