Herluflille Møllelaug - Årsberetning 2010
For møllelauget blev 2010 det travleste og også det mest spændende år, idet vi efter mange
anstrengelser med restaureringsarbejdet nu kan sætte kronen på værket med opsætning af
møllevingerne i sommeren 2011.
Et tilbagevendende problem har jo været økonomien, men i februar 2010 drøftede vi muligheden af
selv at fremstille vingerne under møllebygger Jørn Nilssons konsulentbistand. Så fulgte
generalforsamlingen d. 23. marts, hvor især møllevingerne var til debat, og der kom mange forslag
til financiering og udførelse af arbejdet.
Financiering ved hjælp af LAG-midler har været oppe og vende flere gange og da vi i første
omgang – med Trine Testmann – ikke kunne få tilskud til selve restaureringen af møllen og heller
ikke kunne stille med de 170.000 kr. som medfinanciering, blev LAG-planerne opgivet. Senere er
der sket ting og sager, og det vil jeg vende tilbage til.
Medlems-kontingent for det nye år blev fastsat til 200 kr.
Møllelaugets årlige skovtur, som nu er blevet en god tradition, gik til Tybjerg Skov og Torpe Mose
d. 12. september. Først samledes vi på møllens broloft til en kop kaffe med kage og en orientering
om laugets arbejde, og efter skovturen endte vi hos Carl og Nina Hossy som gæstfrit stiller deres
hus til rådighed for os, når vi senere nyder vores medbragte mad.
Mølledagen d. 20. juni samlede som sædvanlig mange interesserede fra nær og fjern. Mange timer
var gået forud for Åbent-hus dagen, hvor medlemmer af lauget havde hvidtet ude og inde, samt
sørget for at omgivelserne virkede indbydende, og de mange gæster hyggede sig med kaffe. pølser
og øl. Vi fik et pænt lille overskud på dagen.
12. oktober havde vi et møde med Trine Testmanns efterfølger i LAG, Rikke Sønder. Hun greb
sagen an på en ny måde, idet hun foreslog os at starte med et udkast til de projekter, som det er
muligt at udføre og så få pengene bevilget fra LAG efterhånden. Med hensyn til de frivillige timer –
som jo også indgår i det beløb vi selv skal skaffe, skal der udarbejdes et skema hvor hver frivillig
deltager angiver, hvor mange timer der er tale om og derefter bekræfter med sin underskrift. Vi
mener at Rikke Sønders projekt-beskrivelse er så realistisk at den er værd at arbejde videre med.
Projektbudgettet er på i alt 240.000 kr. og vi ansøger hos LAG om et beløb på 120.000 kr.
Foreløbig venter vi på endeligt tilsagn fra Ministeriet for Fødevare-Erhverv om et tilskud på 65.918
kr. og Næstved Kommune matcher så dette beløb med 53.932 kr. Samlet giver det 119.850. kr.
Rikke Sønder er overbevist om at vi får pengene fra nævnte ministerium.
Trods den megen sne og kulde i december, hvor vi jo som sædvanlig holdt julemarked, blev
kunderne ikke væk og salget af juletræer gik strygende - i alt 55 træer blev solgt – denne gang til en

højere pris end sidste år, da vi måtte købe træerne til 100 kr. stk. Også lys fra Petershøj var populært
og Ingas honning og småkager gik som varmt brød. Endvidere solgte vi nisser, kort og kalendere og
dekorationer m.m. og overskuddet fra salget dækkede næsten vores udgift til møllens
brandforsikring.
Leif Jensen og undertegnede har siden 8. november 2010 arbejdet med bygning af møllevingerne på
Jørn Nilssons værksted i Løve – og med ham som konsulent. Jørn Nilsson får i konsulentbistand og
for at stille sit værksted til rådighed 1.500 kr. om dagen. Leifs godtgørelse for kørsel til og fra Løve
er beregnet til 2 kr. pr. kilometer.
På nuværende tidspunkt er vi kommet så langt med arbejdet at vingerne snart skal transporteres fra
Løve til Troels Bohmanns store lade (Suså Landevej 67), hvor de skal males. Og så håber vi, at
penge og kræfter slår til, så vingerne kan sættes på plads inden mølledagen. Den dag vil der afgjort
blive festet.
På valg er Peter, Jens og Esther.

