Fredensborg Møllelaug
Møllenyt nr. 5 / 2018
Udbudsmaterialer afsendt
Forvaltningen har nu i uge 15 udsendt udbudsmateriale til de firmaer, som indbydes til at byde på opgaverne.
For Højsager Mølles vedkommende drejer det sig om 2.etape, reparation af rådskader m.v. i selve møllekroppen, samt udskiftning af hele spånbelægningen. Der indregnes også nye møllesten, så de eventuelt kan blive
lagt ind i forbindelse med at møllen skal samles.
Møllekroppen vil igen blive monteret på fundamentet i forbindelse med denne fase.
Ved Karlebo Mølle mangler der endnu lidt reparation af murværket i fundamentet, og dette arbejde skulle nu
være i gang.
Udbudsmaterialet vedrørende repartion af krøjeværket, så møllehatten igen kan dreje frit efter vinden, samt
persen (bremsen) så møllen kan bremses, er nu også udsendt
Vi kan nu forvente, at de udvalgte håndværkere kan gå i gang med arbejderne begge steder indenfor de næste
måneder, men møllerne vil ikke være særligt tilgængelige hen over sommeren, hvor der ellers normalt ville
være flere åbne dage
Sommermøde for alle medlemmer
Som adviseret, vil årets sommermøde blive rimeligt lokalt, idet vi besøger Nivå Teglværks Ringovn hvor alle
medlemmer kan få lejlighed til at komme ind i selve riingovnen og få en spændende rundvisning, men vi vil
også besøge Hørsholm Mølle og Håndværkermuseum.
Skriv gerne datoen lørdag den 26.maj i kalenderen allerede nu.
Programmet er ved at blibve lagt, og vil blive udsendt, når alle aftaler m.v. er på plads.
Behandling af personoplysninger
Center for Kultur, Fritid og Idræt har gjort alle kommunens foreninger opmærksom på, at der pr. 25.maj 2018
træder en ny dansk databeskyttelseslov i kraft.
Fredensborg Møllelaug registrer kun de oplysninger I selv har givet, samt eventuelt suppleret med offentligt
tilgængelige oplysninger om adresse og telefonnumre.
Vores medlemsregister er opbygget således, at hver familie er anført under et løbenummer.
Som eksempel anføres her vores registrering:
6

Grit Bølling Niels Erik Bølling 0 Humlebækvej 13 3480 Fredensborg nielserik.bolling@gmail.com 60 68 27 82
I felt 4 kan anføres antal hjemmeboende børn (alle ”hoveder” tæller)
Ud over dette registrerer kassereren dato, beløb og indbetalingsform vedrørende årskontingent og eventuelle deltagergebyrer. Denne registrering er på løbenummer og navn, samt det kendte antal personer på samme løbenummer.
Skulle I have spørgsmål til dette, bedes I kontakte undertegnede.
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Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk * Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
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)

