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Nu lysner det for Højsager Mølle
Efter over 2½ års indsats fra såvel Møllelauget som flere politikere, og med god hjælp fra Center for
Kommunale Ejendomme, er der nu truffet en aftale med Slots – og Kulturstyrelsen om en 3 års plan for
renovering og genskabelsen af denne kulturarv.
I korthed går planen ud på at etapeopdele renoveringen, således at første etape kan startes i løbet af 2016
med en gennemgribende rekonstruktion af fundamentet og broloftet, hvor de værste råd -angreb er.
Forvaltningen har indsendt en renoveringsplanen til Slots – og Kulturstyrelsen, der skal godkende alle større
arbejder på fredede bygninger. Godkendelsen forventes at foreligge indenfor kort tid.
Desuden er der fundet midler til igangsættelse af arbejdet, og der er givet et forhåndstilsagn om et
økonomisk tilskud fra Styrelsen til hver etape når arbejdet er udført.
Da der ikke er tale om specielt mølleteknisk arbejde i første etape, vil lokale håndværkere blive indbudt til at
udføre arbejdet.

Fundamentet uden overdækning. I baggrunden ses møllekroppen

Hammermøllens historie og restaurering
i forbindelse med den ordinære generalforsamling torsdag den 10.marts kl. 19:30 indbydes til et interessant
indlæg om Hammermøllen, der har været en del af et større industrikompleks i Hellebæk.
Den er nu igen en funktionsdygtig museumsmølle.
Repræsentanter fra bestyrelsen deltager i Fredensborg Kommunes Kulturkonference 2016 den 15. marts og
har tilmeldt sig temadrøftelse om ”Kulturarv og Identitet”
Niels Erik Bølling
formand
Bilag:
1. Indbydelse til en spændende historisk gennemgang af Hammermøllen fra 1765 til nu.
2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling, udsendt første gang den 8.februar 2016
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Hammermøllen - en del af den industrielle kulturarv

Hammermøllen er opført i 1765 som en af i alt 8 vandmøller
under Kronborg Geværfabrik.
Efter geværfabrikkens ophør blev huset brugt til beboelse.
I 1952 ved konfiskationen af Hellebæk Gods overgik huset
til statens ejendom.
Fra 1969 har Hellebæk - Aalsgaard Egnshistoriske Forening
haft lejemål på bygningen og de nærmeste omgivelser, med
det formål at restaurere bygningen og genopfører mølle- og
hammerværk.
Udgravning af hammerværkfundament (indvendigt i smedje) 1964.

Arbejdet blev afsluttet og Hammermøllen genindviet i 1982.
Siden da har Hammermøllen været åben for publikum med
museum, smedeværksted, arkiv og cafe.

Fredensborg Møllelaug arbejder på at arrangere en studietur
til Hammermøllen i løbet af sommeren 2016

Arbejde med reparation af mølleværk 2015.

Peter Uldum fra Hellebæk – Aalsgaarde Egnshistoriske Forening vil i ord og
billeder fortælle om denne spændende epoke.
Fredensborg Bibliotek, lokale B, torsdag den 10.marts kl. 19:30
Der er fri entre og Møllelauget byder på en forfriskning i aftenens løb.
Alle er velkommen.
Efterfølgende afholdes Møllelaugets ordinære generalforsamling.
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag den 10.marts 2016 kl. 19:30
Fredensborg Bibliotek lokale B
Jernbanegade 3, 1. sal 3480Fredensborg

Fredensborg den 8.februar 2016
Dagsorden iht. vedtægternes § 5
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Indkomne forslag
forslag sendes skriftligt til formanden senest 25.februar
4. Godkendelse af regnskab 2015
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2016
6. Fastsættelse af kontingent for 2017.
7. *) Valg til bestyrelsen for 2 år, på valg er:
- Johnny Petersen, Ove Hansen og Marianne Petersen
Valg af 1 suppleant for 1 år, på valg er:
- Jens Erik Christiansen
Valg af revisor for 1 år, på valg er:
- Paul Jørgensen
8. Eventuelt
Herunder modtages gerne tilkendegivelse om ønsker til medlemsaktiviteter m.v.

*) Ved konstitueringen i 2015 byttede Jens Erik Christiansen (valgt 2014 til bestyrelsen for 2 år) og
Marianne Petersen (valgt 2015 som suppleant for et år)
Hvert medlemskab har én stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
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