Herluflille Møllelaug - Årsberetning 2011
2011 har været et godt og travlt år for møllelauget. Det store arbejde med at færdiggøre
møllevingerne lykkedes, og i ugerne op til mølledagen d. 18. juni arbejdede mange frivillige med at
gøre alt klart. Møllearmene, hækværk og jalousier fik flere lag maling, og nogle af de træer, der
stod i vejen for vinden, blev fældet, lige som der blev ryddet grundigt op og slået græs rundt om
møllen. Møllens kampestensgrund er blevet restaureret på to sider, og Peter Bay fortsætter arbejdet i
dette forår. Vi skylder alle de frivillige en stor tak.
Møllearmene blev hejst på plads i maj måned. Hækværk og jalousier blev påsat dagen før
mølledagen, hvor vi – sammen med møllebyggeren og hans kone – glædede os over at se vingerne
dreje for første gang.
Siden har møllevingerne drejet rundt flere gange, bl.a. da vi havde besøg fra Munkebo i Næstved og
senere, da medlemmer af Kanehøj Møllelaug meldte deres ankomst for at få nogle gode ideer til
restaurering af deres mølle.
I august fik vi besøg af bestyrelsen for Richard G. Nielsens Fond (Fonden af 28. februar 1970 til
støtte for kulturelle formål) som tidligere har bidraget til møllens restaurering, og de var meget
tilfredse med det udførte arbejde.
Kraftig regn på mølledagen holdt ikke gæsterne væk, og heldigvis kunne vi tilbyde tørvejr + kaffe
og meget mere i et stort telt på pladsen foran møllen, så der var rigtig god stemning. Det lykkedes
endda at få vingerne til at dreje til stor fryd for de mange børn, og ikke så få tog turen op ad
trapperne i møllen for at få en rundvisning.
Den årlige skovtur blev den 18. september, og så mange havde meldt sig, at vi måtte have to vogne.
Som vanligt samledes vi først på broloftet til kaffe og en snak om møllen, før vi kørte ud i
efterårsskoven. Nina og Carl Hossy tog gæstfrit imod os på Torpe Mosevej, hvor vi spiste vores
medbragte mad og hyggede os, inden turen gik hjemad igen.
Året sluttede med julemarked på møllen. Vejret var godt men koldt, og vi havde tændt for gasovnen
for at holde varmen i møllen. Vi var nok forberedt på at der kom mange gæster, men den sidste
weekend før Jul var det nærmest en invasion, og vi måtte desværre melde udsolgt af juletræer, Anker Larsen måtte en tur i skoven for at hente et par stykker ekstra. De mange tilbud af juleting:
dekorationer, marmelade og småkager blev også hurtigt solgt, og folk varmede sig med en kop
kaffe eller the. Mange var interesseret i at se nærmere på møllen, og vi fik da også et par nye
medlemmer.
Omsætningen ved julesalget var på ca. 16.000 kr. hvilket er det bedste resultat hidtil. Når træer og
lys var betalt, havde vi et overskud på ca. 10.500 kr.
Nu går vi så i gang med at færdiggøre møllens indre maskineri, bl.a. med at etablere kværnen, så
den kan male kornet. Vi ser frem til mølledagen i år d. 17. juni, hvor vi forhåbentlig kan vise at vi er
nærmere vort endelige mål: den arbejdende mølle.

