Herluflille Møllelaug
Formandens beretning 2017
Vi startede året med positive nyheder, idet Spar Nord besøgte møllen med journalist og fotograf, samt
en check på 7.000 kr. i slutningen af januar måned.
Flere møllelaug har besøgt vores mølle
En lørdag i februar måned fik vi besøg af 4 personer fra det nystartede Karrebæk Møllelaug.
Grunden var at se hvordan vi havde klaret vores projekt med mølle restaurering o.s.v. - da man
påtænker at starte et møllelaug op i løbet af året omkring Karrebæk Mølle. De fik en grundig
rundvisning.
Også Kastelmøllens Møllelaug, har besøgt Herluflille Mølle. De ville se nærmere på en vindmølle, da de
mest kendte til vandmøllen på Frilandsmuseet. Vi blev samtidig informeret om at vi ville modtage en
invitation, til besøg på Kastelsmøllen, senere på året. Det blev så i marts måned, hvor 5 personer her fra
lauget besøgte Kastelsmøllen.
Vi fik, inden sommer sæsonen gik i gang, storm sikret møllen, da Tage og jeg har monteret topstænger i
hathjulet, som sikkerheds foranstaltning.
Projekt varme i undermøllen/Skoleprojekt
Vi fik afslag fra Realdania (Projekt ”Underværker”) og grunden til afslaget var, at projektet (Gulvvarme i
undermøllen) ikke var godt nok??? – og at vi var oppe imod en del andre gode projekter. Vi har
diskuteret andre måder at udføre projektet på. Men konklusionen blev at vi besluttede at udskyde
gulvprojektet til senere.
Skoleprojektet
Vi har fået 25.000 kr. øremærket til dette projekt. Der er lavet opmåling i møllen, ang. størrelser på
borde og stole. Undervisningsmateriale udarbejdes i samarbejde med skolen. Jens Lyhne har undersøgt
ang. undervisningsmateriale hos andre møllefolk.
Blomsterdag/Plantedag
Plantedagen gik godt, trods et par afbud fra sælgere. Vejret var med os, tørt og en del sol, og mange
besøgende gjorde et godt køb. Masser af flotte stauder, georgine knolde, frugtbuske og meget mere.
Succes’en gentages i år, søndag den 7. maj fra 10-16
Pensionist dag/Informationsdag
Møllelauget har fået 9000 kr. fra Næstved Kommune til afholdelse af et par Informationsdage. Første
gang var den 29. maj, hvor vi inviterede fortrinsvis pensionister til at komme. Overskriften til dagen
kaldte vi ”tilbageblik på mølledrift i gamle dage”. Der kom desværre ikke særligt mange til dette
arrangement, men de få der tog chancen, hyggede sig.
Vi nåede desværre ikke at få malet vingerne i 2016, men de har fået en kraftig højtryksrensning, og
fremstod rimelig flotte til mølledagen.
Dansk Mølledag 2016
Dansk Mølledag 2016 blev åbnet officielt af Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen og vi
havde besøg af ca. 80-100 personer over hele dagen.

Heldigvis fik vi vind nok og kunne demonstrere kværnen i sving, med flot malet hvede som resultat, - til
stor glæde for de mange besøgende. Især ca. 30 gæster fra Havdrup, var meget imponerede over vores
"arbejdende mølle".
Forlængelse af møllelaugets kontrakt
Vi/Jeg har lavet en ny grundtegning til tinglysning, samt en del nye aftalepunkter, og nogle er slettet.
Vi har foretages en del rettelser, b.la. skulle adgangsvejen ændres fra 4 til 6m (bredde), Næstvedvej
rettes til Suså landevej, på forsiden står ejer = Helge Larsen – ændres til boet efter Helge Larsen. o.s.v.
Gave til møllelauget
Fra en Hr. Sunekær (ved Englerup Mølle) har møllelauget fået tilbudt 24 lærketræer. Vi havde håbet at
de kunne bruges til nye vingearme (skal jo udskiftes på et tidspunkt) men har konstateret at stammerne
ikke er høje nok til dette formål. Men træet kan bruges til andre gode formål, omgang, måske salg til
møllebygger m.m.
Julemarked
Vi havde 3 Hyggelige weekender med vind til møllen, og mange "nysgerrige" og købelystne besøgende.
Vi fik solgt alle vore juletræer, samt andre gode sager, og fik et overskud på ca. 10.000 kr.
Vi vil gerne have lidt mere gang i de elektroniske medier
Se hjemmesiden på www.herluflillemolle.dk, og på Facebook kan vi findes hele to steder: Støt
Herluflille Mølle og Herluflille Mølle, et arbejdende museum. Birger Strandqvist er i gang med et
helhjertet forsøg på at skabe mere liv på Facebook.

