Nyhedsbrev, januar 2004

Til medlemmerne af Herluflille Møllelaug

Efter en noget famlende start er bestyrelsen nu kommet rigtigt i gang.
På et møde med møllebygger John Jensen har vi vedtaget at føre møllen tilbage til
tilstanden omkring 1930. I de år fungerede møllen og savværket i fuldt omfang.
Hvis møllen skulle føres tilbage til byggeåret, 1885, skulle saven fjernes, og dermed
også en væsentlig del af eksistensgrundlaget.
Byggeriet af en ny traktorgarage er påbegyndt, således at den gamle, som er bygget
sammen med møllen, kan fjernes.
Udgifterne hertil afholdes ikke af Møllelauget.
Næste skridt er, at murer- og tømrerarbejdet i fundamentet gøres færdigt. Når den
gamle traktorgarage er væk, kan de to håndværkere komme til på den fjerde side,
d.v.s. at der sættes vinduer i, og at der fuges mellem stenene og rundt om
vindueshullerne.
Så skal omgangen sættes op. Målet er at være færdig inden Skt. Hans 2004.
Derefter følger reparation af tømmeret i selve møllekroppen. Den videre plan
fremlægges på generalforsamlingen.
Forudsætningen for, at alt dette har kunnet lade sig gøre, er, at Møllelauget har
indgået en lejeaftale med Esther og Helge. Løbetiden for lejemålet er 30 år, og lejen
er én krone. Aftalen er tinglyst og trådt i kraft 31 07 03.
Som konsekvens af aftalen foretog bestyrelsen en nykonstituering.
Peter Castberg blev formand, Helge Larsen næstformand, Esther Larsen sekretær,
Niels Dam kasserer, Jens Lyhne tager sig af PR, Per Gliese varetager kontakten til
bladet ”Møllen”, og Johnny Johansen deltager som familiens repræsentant.
Økonomi:
Richardt G. Nielsens Fond har støttet med 50.000 kr. Der er tilsagn om 150.000
yderligere.
Vi vil søge flere fonde, når vi har en konkret plan for hele forløbet, dog delt op i
etaper. Hele projektet: ventes at koste ca. 1½ mill. kr.

Indtil videre er der kommet 8 sponsorer. De betaler for en reklameplads på
hjemmesiden, www.herluflillemolle.dk
Der er på nuværende tidspunkt 34 medlemmer af Møllelauget.
Vedlagt medfølger girokort til betaling af kontingent 150,00 kr.
som bedes betalt inden den 01.04.04.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Møllelauget.
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 13.04.04 i Sysmedien, kl. 19,00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, §5. Forslag til yderligere dagsordenspunkter skal
være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden 13 04.

PS Hvis du går rundt med en god idé eller har lyst til at give en hånd med i det
praktiske arbejde, så henvend dig endelig til bestyrelsen.
Du må også meget gerne lave reklame for Møllelauget. Vi kan altid finde plads til
flere.
Du er også velkommen til at besøge møllen. Men ring lige først.
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