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Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk se mere om møllerne her. 
Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk tlf. 60 68 27 82 
Møllelaugets konto 2313 – 6276 712 916 eller Mobil Pay / Swipp 6068 2782 
 

 

Medlemskontingent / bidrag for 2016. 

Det er igen tid for indbetaling af det årlige husstandskontingent der dækker alle med samme postadresse. 

Møllelauget arbejder for at bevare vore 2 fredede møller, såvel i dialog med kommunen, som i det daglige, 

hvor enkelte frivillige hjælpere aktivt med vedligeholdelse og fremviser møllerne. Som støttemedlemmer er I 

med til at støtte dette arbejde. Jo flere medlemmer vi er, jo større vægt har vores stemmer.  

Kontingentet kr. 100,- bedes indbetalt snarest på konto 2313 – 6276 712 916 eller ved brug af Mobile Pay / 

Swipp til tlf. 60 68 27 82 (oplys gerne hvor mange / hvem kontingentet dækker) 

 

De frivillige hjælpere 

Du / I kan også komme med i frivilliggruppen, det koster kun en telefonopringning eller en mail. 

Alle frivillige med ledsagere er indbudt til et møde i foreningshuset Sletten i Humlebæk 

lørdag den 30.januar mellem kl. 10:30 og ca. 15. 

Der vil blive et par timer med et fællesemne (førstehjælp) og vi skal også have fællesspisning og hygge os 

sammen. 

I forårets løb er der ikke stor aktivitet ved møllerne, men enkelte møllepassere foretager et månedligt tilsyn 

m.v. efter den plan, som allerede foreligger.  

Medlemmer kan følge arbejdet, og måske blive interesseret i selv at deltage en gang imellem.   

Nærmere oplysninger om datoer m.v. kan fås hos koordinatoren Elton Seierø, eltonseieroe@live.dk  

 

Den ordinære generalforsamling torsdag den 10.marts kl. 19:30 

Der arbejdes på at vi kan tilbyde et indlæg omkring møllerne i Nordsjælland gennem tiderne. 

Nærmere oplysninger og indkaldelse til generalforsamlingen vil blive udsendt senere. 

I år mødes vi i Karlebo Børnekulturhus. Husk at notere dato og sted. 

 

Niels Erik Bølling 

formand 
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