Herluflille Møllelaug
Formandens beretning 2018

Velkommen til de fremmødte
Plantemarked - Søndag den 6. maj
Markedet var godt besøg og stor iver efter at købe. Ikke kun plantemarkedet havde et pænt salg, også
beholdningen af grillpølser og kage svandt hurtigt ind til nul!
Godt møllevejr, dvs. sol og lige akkurat så megen vind, at vingerne kunne dreje, så kunderne kunne male deres
eget mel, hvilket mange benyttede sig af!
Edel Larsen var ansvarlig for markedet og præsenterede et meget stort udvalg.

Spejderbesøg
8. maj fik møllen besøg af 30 spejdere. En hyggelig aften, som varsler godt for et fremtidigt samarbejde med
spejderne fra både Herlufmagle, Glumsø og Tybjerg.
26. maj havde vi en workshop på møllen, og her bekræftede Rasmus fra Glumsø spejderne ønsket om et
tættere samarbejde. Workshoppen var kreativ, mange gode ideer. Vi kunne godt have været flere, men der
var en skolelærer, en spejder og mølleren fra Uldum Mølle (Torben Olsen) foruden os selv.

23. maj Bestyrelsesmøde ang. maling af møllen
Storvask på Herluflille Mølle – fristes man til at kalde projektet!!!
Varsling om stabilt vejr, i den kommende periode, derfor besluttede vi at gå i gang med afvaskning og maling
af møllen.
Pris for maling = ca. 10 -15.000 kr.
Vi startede på projektet sidst i maj måned og den stabile varme og tørke gjorde at det var nu der skulle
handles. Møllevingerne stod for at skulle males allerede sidste år, men der havde vi jo ikke en uges
sammenhængende tørvejr til projektet, så det blev udsat til 2018.
Et stort projekt som startede med nedtagning af møllevingernes klapper, som herefter blev afvasket og slebet.
Gelænderet på omgangen havde også skiftet farve til lysegrøn, men en grundig afvaskning fandt hurtig ind til
den hvide farve igen.
Maling af klapper, omgang og ikke mindst vingearme og vindrosen. Stillads til vindrosen og leje af lift til
vingearme og møllekrop.
Vi fik via Jens Peter galvaniseret alle beslag til klapper, trækstænger m.m. til en rigtig god pris. (LIONS
bevilgede 2000 kr. til galvanisering)
EN STOR TAK SKAL LYDE TIL MØLLELAUGET, (og øvrige medlemmer) for den store indsats der blev gjort i
denne varme sommer, for at få gjort vores mølle, så flot, som den aldrig har været før.

5. juni – bestyrelsesmøde ang. planlægning af mølledagen
Mølledagen 2018 (25 års jubilæum på landsplan)

Mølledag i røg og damp på Herluflille Mølle
Søndag den 17. juni 2018 havde møllelauget sved på panden. Vi havde travlt på den gode måde.
Dagen igennem kom der en stadig strøm af forventningsfulde besøgende. Vi havde lavet 15 lagkager (gratis!),
De 3 smede hamrede på ambolten. Bent Kværndrup sang og spillede på den 12-strengede guitar, og det satte
godt gang i fællessangen i teltet.
Thomas Damholt fra biblioteket læste mølleskrøner oppe på broloftet (Møllen går amok!), og der var stort
publikum til det gamle tærskeværk, som blev drevet frem ved hjælp af et lokomobil, som må siges, at være en
slags krigsveteran! Mussolini købte det i året 1929, og så måtte det gøre krigstjeneste i hele 2. Verdenskrig.
Først her i nyere tid er det blevet genfundet, og er kommet "hjem" til Danmark, uvist hvordan?
Langtømmersaven flækkede træstammer, og kræmmermarked i baghaven. Vi fik besøg af Røde Kors’
besøgsvenner, og fra Søvang i Glumsø kom Grethes bus både formiddag og eftermiddag.
Et forsigtigt skøn er, at 3-400 folk i dagens løb fandt vej forbi møllen.
Kl. ca. 15 havde vi udsolgt af alt: der blev drukket 40 liter kaffe.
Støtte fra Næstved Kommune.
Tak til Kommunen og til alle gæsterne.

10. oktober 2018 - bestyrelsesmøde
Fornyelse af gulvet i undermøllen.
Pr oktober 2018, var der 43.483 kr. på kontoen. De 10.000 er til installering af valsen i undermøllen.
Vi besluttede på mødet den 10. oktober 2018, at gå i gang med at forny gulvet i undermøllen.
Mandag den 15. oktober starter vi. Trappen tages ned og undermøllen tømmes for diverse ting. Og så er det
ud med gulvet. Der bliver lagt slanger til gulvvarme via vandvarmer. Jens Peter har rigtig gode forbindelser, og
skaffer vandvarmer, slanger, pumpe mv.
Møllelaugets fundraiser, Jens Lyhne, fik via Linda Frederiksen skaffet os en uventet, men særdeles velfortjent
julegave på kr. 15.000 til det nye gulv i undermøllen!
(IGEN TAK TIL MØLLELAUGET FOR INDSATSEN)
Nu kan valsen i undermøllen opsættes

Julemarked 2018
Vi afholdte julemarked søndag den 2. dec. – weekenderne den 8.- 9.dec. – 15.-16. dec. kl. 10-15
Vi fik solgt ca. 35 juletræer, samt en masse gode ting fra det nu behagelige rum i undermøllen, med god
varme. Overskuddet var i top, ca. 10.000 kr. 
Julemarkedet i weekenden den 8.-9. december 2018, var krydret med et arrangement med Mini-Traktor –
Træk, samt salg af gløgg, varme æbleskiver og grill-pøser. Trods koldt vejr, var dagene godt besøgt.
Februar 2019
Jens Lyhne oplyste at vi fra Næstved Kommune har fået bevilget 10.000 kr. Vedr. ansøgning om tilskud til
Aktivitetsmidler 2019.

