Herluflille Møllelaug
Nyhedsbrev nr. 2, maj 2004
Status lige nu er, at Møllelauget har 40 medlemmer, og der er 11 sponsorer, som (næsten) alle har
deres annonce på hjemmesiden, www.herluflillemolle.dk. Hjemmesiden bestyres af Anders Larsen.
Økonomien ser godt ud, selvom vi naturligvis altid kan bruge flere penge. Men der er penge i
kassen, og der er flere på vej. Så vi har noget at arbejde med. Lauget må ikke stifte gæld. Derfor er
vi afhængige af, at der hele tiden flyder en passende strøm af penge ind på kontoen. Vi har skrevet
et utal af ansøgninger. Vi har bl.a. søgt EU-midler.
1. Juni er Jens Lyhne og Peter Castberg inviteret i til et møde i Amtet i Nykøbing F. Her vil den
embedsmand som administrerer EU-pengene, kaldet artikel 33-ordningen, hjælpe os to amatører
gennem ansøgningsjunglen.
Vi har fået (tilsagn om) penge fra Augustinus Fonden, Lions Suså, H. Bergstrøm-Jensens Fond,
Richard G. Nielsens Fond, Suså Kommune. Vi har også en forventning om at få et tilskud fra Suså
Egnshistoriske Forening.
Det håndværksmæssige er (helt bogstaveligt) i gode hænder hos murermester Teddy Madsen,
tømrermester Tage Christensen og møllebygger John Jensen. Planerne for den kommende tid er, at
den gamle traktorgarage skal rives ned. Derefter skal vi i gang med møllekroppen. Næste fase
hedder omgangen. Dette arbejde skal vi selv stå for, sammen med de to håndværksmestre.
Arbejdet med møllehatten og vingerne skal møllebyggeren tage sig af, og det kommer til at forgå i
hans værksted.
Dette nyhedsbrev kan passende slutte af med at reklamere for vores “Åben-mølle-dag” 20. juni,
kl.10-16 (Læs mere om arrangementet i “Glumsø Ugeblad” og i “Sognebladet”). Dette arrangement
bliver støttet og sponsoreret af Superbrugsen i Glumsø, så der bliver mulighed for både at spise og
drikke godt, til fornuftige priser.
Overskuddet går til lauget.
Så, mød op!
På gensyn, bestyrelsen Herluflille Møllelaug

