Herluflille Møllelaug – Beretning 2009
Vi gik ind i året 2009 med det håb at kunne fuldende restaureringen med et par nye møllevinger, så møllen
endelig kunne komme til at arbejde.
Desværre har det dog været småt med penge fra de fonde vi har ansøgt. Men m.h.t. vores projekt ’det
arbejdende museum’, som skal etableres i forbindelse med møllens drift, er vi nået noget længere. Lauget har
søgt penge til dette fra LAG, som stiller midler til rådighed for udvikling af landdistrikterne. Disse penge
kommer fra Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne, og der er altså mulighed for at
få del i disse midler under visse betingelser. F.eks. skal vi sørge for en offentlig medfinansiering. Vores
egenfinansiering består af frivillig arbejdskraft + kassebeholdning.
Det endelige tilsagn fra LAG fik vi i 2008. Fra fødevareministeriet får vi bevilget 150.000 kr. til projektets
gennemførelse. Hertil kommer et beløb på 135.000 kr. fra Næstved Kommune, som den offentlige
medfinansiering! Disse beløb bliver dog først udbetalt når projektet er igangsat, og LAG-projektets
igangsættelse er afhængigt af om vi kan fremskaffe den omtalte medfinansiering på 170.000 kr. I LAGbudgettet er fastsat 3600 frivillig-timer à 100 kr. Der er endvidere en tidsfrist for projektets fuldførelse til
marts 2011 - her kan dog ansøges om forlængelse.
Omkostningerne ved projektets igangsættelse er delt op på flere poster, idet der foruden anlægsarbejder tilkørselsvej fra Herluflille Møllevej og evt. parkeringsplads - skal tilknyttes en projektleder, der skal tage sig
af fordelingen af arbejdet og udførelse af de praktiske ting på møllen, bl.a. opstilling af kværn og valseværk.
Fremstilling af møllevingerne dækkes ikke af LAG-midlerne. Træet til møllevingerne ligger grovskåret på
møllebyggerens værksted og vi vil undersøge, om det er muligt selv at fremstille dem med møllebygger Jens
Jørgensen som konsulent.
Det er planen at savværket med langtømmersav skal sættes op på ny og overdækkes, og måske vil vi senere
kunne modtage træ til opsavning, ikke i den store stil, men som et middel til at tjene lidt ekstra penge.
Den 14. marts tog Edel Larsen, Jens Lyhne og undertegnede til Uldum Mølle for at høre, hvordan
møllelauget der har udformet deres mølleprojekt i forbindelse med LAG, som de modtager midler fra. Det
viste sig at Uldum Mølle har haft møllemuseum længe før LAG kom på tale, og de har en kommunalt ansat
møllepasser, så deres situation er noget anderledes end vores.
Vores ansøgning til Velfærdsministeriet blev desværre afslået, men vi har været heldige at få del i Næstved
kommunes Matchpulje med et beløb på 50.000 kr.
Vi skulle så selv stille med et tilsvarende beløb for at få del i puljen: fra overskuddet ved salg af bogen
Naturen i Kulturen har vi modtaget 20.000 kr., endvidere 5000 kr. fra Nordea Danmark Fonden, og 25.000
kr. fra Bergia Fonden. Flere fonde skal ansøges i foråret.
Før mølledagen d. 21. juni havde Anker og Edel Larsen givet møllekroppen en ordentlig omgang med to lag
maling, og Ole Frederiksen havde udbedret og pudset undermøllen indvendig, så alt fremstod fint og
indbydende. Som noget nyt havde vi fået Bamses Frugt og Grønt til at opstille sin stand ved møllen og vi fik
så procenter af salget.
Stenkranen var sat på plads på kværnloftet og løberen (den ene af kværnstenene) var hejst op, således at den
ene af kværnene nu kan reetableres.

Vi havde ca. 140 gæster på mølledagen, og dagens overskud ved salg af pølser, kaffe og øl m.m. var absolut
tilfredsstillende.
27. september arrangerede lauget en tur til Tybjerg Skov, Orestenen og familien Hossy. Før turens start var
vi samlet på broloftet til kaffe og småkager og en beretning om laugets planer ved undertegnede, som i øvrigt
vil være tilknyttet LAG-projektet som projektleder.
Jeg er i gang med at restaurere havrevalsen og kammene er sat i stjernehjulet af Kaj Mondrup. Leif Jensen og
jeg har fastmonteret krondrevet.
Juletræssalget i ugerne op til jul gik over al forventning, og foruden træer og pyntegrønt blev der solgt lys fra
Petershøj samt bøger og dekorationer. Den 12. dec. lokkede vi med kaffe og småkager til kunderne, og det
blev en succes, især da vi havde sørget for lidt varme i undermøllen.
Foruden bestyrelsen var Nina og Carl Hossy behjælpelig med salget.
M.h.t. forårsarbejdet på møllen er planen at bringe savværket i køreklar stand og forny drevet til valsen.
En protokol med regnskab af frivillig-timerne er fremlagt til jeres orientering.
Johnny Johansen er fratrådt som bestyrelsesmedlem for møller-familien, og i stedet er Inga Larsen indtrådt.
Tak til bestyrelsen og alle frivillige for godt samarbejde.
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