Herluflille Møllelaug - Årsberetning 2013
Vi har kun grund til at være tilfredse med forløbet af 2013. Arbejdet med bl.a. kobberinddækningen
ved møllekroppen, installering af den renoverede havrevalse og maling af møllekroppen, vinduer og
omgang blev udført, og takket være donationer fra både Augustinusfonden og Bergiafonden kan vi
nu gå i gang med at indlægge el-belysning på møllens to lofter samt i møllehatten.
Den 5. maj blev møllen endelig officielt indviet, og borgmester Carsten Rasmussen trak i kæden,
søm løsnede persen, så vingerne kom i gang. Der var stort fremmøde og store orventninger til det
kommende møllemuseum, som i fremtiden indgår i Næstved Kommunes turistinformation. Blandt
de mange gæster var der gratulanter fra kendte møller på Fyn, Fejø, Langeland og Sjælland samt
møllefolk fra Holland.
I modsætning til det fine vejr på indvielsesdagen bød mølledagen d. 16. juni på regn og rusk.
Alligevel var der et temmelig stort fremmøde, og folk hyggede sig i teltet med ristede pølser, kaffe
og kage, og vi fik et pænt overskud. Samme dag blev den nyanlagte tilkørselsvej til møllen fra
hovedvejen indviet af de mange bilende gæster. Den sædvanlige indkørsel ved stuehuset var spærret
og gav kun adgang for cyklister.
Vi har opsat en ugentlig vagtordning, hvor de medlemmer af lauget, som har kendskab til møllens
maskineri, skal skiftes til at sætte møllen i gang og smøre de enkelte dele, hvis det skønnes
nødvendigt og denne ordning fungerer fint. Vi har en lille forretning i gang med at valse havre, hvor
vi tager 1 kr. pr. kg, som kunden medbringer og 3 kr. pr. kg, hvor vi selv leverer varen, så foreløbig
har vi små 300 kr. i kontantkassen.
December måneds julemarked på møllen gav et overskud på godt 7.000 kr. og alle de indkøbte
juletræer (60 stk.) blev solgt. En del træer blev puttet i net i Anker Larsens netmaskine, som
fungerede fint med håndkraft. Det indendørs julemarked med ting og sager, småkager, honning, lys
og dekorationer var også velbesøgt og gav 'klejner i kassen'.
Et nyt projekt har længe været på vej, idet Næstved Kommune med 'Mærk Næstved' har sat et
udviklingsprojekt i gang, og d. 6. marts i år underskrev Herluflille Møllelaug en partnerskabsaftale
med Næstved Kommune, hvor vi forpligter os til et samarbejde på uddannelsesområdet i Næstved
Kommune, samt til at være en del af turisme- og markedsføringsindsatsen i kommunen. Aftalen
blev underskrevet af borgmester Carsten Rasmussen og formand Peter Castberg.
Til sidst skal det nævnes at tømrerne Børge og Tage Christensen er godt i gang med en
overdækning af langtømmersaven - og - husk årets første mærkedag - d. 4. maj, hvor vi afholder
blomstermarked på møllen med salg og bytte af blomster og stiklinger. Et stade koster 75 kr. og vi
håber på rigtig stort fremmøde.

