Herluflille Møllelaug
Bestyrelsesmøde den 21. marts 2017
Referent: Per Gliese
(Fraværende = Birger Strandqvist)
1. Konstituering
Peter Castberg = Formand
Tage Christensen = Næstformand
Edel Larsen = kasserer
Per Gliese = Sekretær og koordinator
Jens Lyhne = PR
Esther Larsen = repræsenterer familien
Inga Larsen = repræsenterer familien
Suppleant: Peter Bay Christensen
2. Suppleant: Birger Strandqvist
Bilagskontrollør: Svend Hellisen
2. Orientering om Forsikring
En ny forsikringsagent (Fra Top Danmark) besøger Esther Larsen dagen efter dette møde,
med et tilbud på forsikring, også ang. Møllen.
På det kommende fællesmøde (her på møllen den 30. april) har vi planer om at bruge dette
tilbud, da vi b.la. har tema om forsikring af møller, denne dag.
Inga Larsen oplyser at vi ikke kan få et specificeret tilbud på møllen alene, fra denne agent
(desværre)
3. Planlægning af regionalt fællesmøde den 30 – 4 – 2017
Dags dato er to deltagere tilmeldt til mødet. (Sidste frist for tilmelding, er den 21 april
2017) Flertallet fra vor eget laug, tilmelder sig til dagen (her på mødet)
Vi planlagde at rydde traktorgaragen og opsætte de nye borde og stole, til brug ved mødet.
Vi serverer kaffe og boller ved ankomst (flere har tilbudt at bage)
Efter deadline, ser vi hvor mange der skal i ”sving” for at arrangere mødet?
Ejeren af firmaet Fyra Vindar på Møn, Margareta Dahlby, kommer og holder foredrag ang.
maling af møller. Vi planlagde at male frisk mel, som vi påtænker at give som gave.
4. Planlægning af Plantedag m.m.
Edel og Inga Larsen har egne stande til blomstermarkedet. Peter Bay og (Per Gliese) guider
rundt for gæsterne i møllen.
Jens Lyhne har fundet to historie oplæsere, og han sørger for reklame og lagkage.
Vi har brug for mange hænder, vi spørger vores respektive ægtefæller, om de evt. kan
hjælpe.
Vi låner telt af Peter Bay.
5. Tilmelding til Dansk Mølledag 2017

Per Gliese laver udkast til tekst og foto (om Herluflille Mølle) til kommende jubilæumsbog
til Dansk Mølledags 25 års jubilæum, 2018.
Edel udfylder skemaer til mølledagsudvalget og Via Molina.
Vi besluttede at annoncere om muligheden for bagagerumsmarked, til mølledagen.
6. Eventuelt
Jens Lyhne oplyste at Spejderne kommer mandag den 27/3 – 2017 og opfører bålplads på
plænen syd for møllen.
Det blev besluttet at afholde et efterårsarrangement på møllen den 9. september 2017.
Her inviteres møllefolk og skolelærere (vi besluttede 5 af hver) Vi diskuterede om vi kendte
en møller, som kunne være underviser denne dag? – Vi blev enige om at spørge mølleren
på Uldum Mølle i Jylland, Torben Olsen, om han vil påtage sig jobbet som underviser denne
dag. (Han arbejder med formaling af mel på møllen i Uldum, 4 – 5 gange om ugen, så
grundlaget skulle være i orden)

