Nyhedsbrev nr. 3
- januar 2005

Til medlemmerne af Herluflille Møllelaug
Siden sidste nyhedsbrev er der ikke sket de store,
iøjnefaldende ændringer på den gamle mølle; dog har efterårets
løvfald afsløret en flot, ny traktorgarage, som Helge & Esther
har opført sydvest for møllen.
Opmærksomme vejfarende har sikkert også bemærket, at der ved juletid var både nisser og
lys i møllen. Andre har modtaget postkort med møllen i juleklædning. Og ikke at forglemme, er
møllens historie kommet på skrift i Suså Egnshistoriske Forenings årsskrift, som man har
kunnet købe hos lokale handlende samt i Glumsø Boghandel.
Orkanen i januar anrettede kun mindre skader på møllen.
Med denne skrivelse indkaldes til den årlige generalforsamling i Herluflille Møllelaug.
Gene ralforsamlingen finder sted tirsdag den 1. marts 2005 kl. 19.00 i Sysme dien,
Nyvang sv e j 5, He rlu fmagle .
Dagsorde n ifølge v e dtæg te rne § 5. Forslag, der ønskes fremsat til behandling ved denne
generalforsamling, skal fremsendes til formanden, Peter Castberg, senest mandag den 21.
februar 2005.
Status for M ølle lauget er et medlemstal på 39 personer/familier, der har støttet vort arbejde
i det forløbne år, og desuden er der 10 firmaer, der har tegnet sponsorat mod at få reklame på
Møllens hjemmeside www.herluflillemolle.dk.
Der e r af fonde og foreninger ydet kontante støtte beløb på i alt 145.000 kr.
Sammenlagt med sidste års resultat har Møllelauget således et rådighedsbeløb på godt og
vel 193.000 kr., samt konkrete tilsagn for 105.000 kr.
Vi føle r o s he rme d r uste t til at g å v ide re me d p ro je kte ts 2. fase , som e r
restaureringen af mølle kroppen.
I løbet af sommeren er der fældet og kørt træ hjem fra Tybjergskoven til opskæring. Helge har
været flittig ved saven og har opskåret til såvel møllen som traktorgaragen, og derfor ligger
hovedparten af materialerne til restaureringen af møllekroppen klar. He lge og Esthe r har
de rv e d inv e ste re t meg e n tid og e n he l de l økono mi i pro jekte t.
Primo marts måned skal vi nedtage den gamle traktorgarage og taget over savene, så der
bliver plads til at gå i gang me d de t ege ntlige re staureringsarbe jde. Der skal udskiftes 5
fodremme, 7 sæt kryds, 4 dørstolper, 9 vandrette bjælker samt 1-2 højben.
Hele møllens vægt hviler på fodremmene, og restaureringen/udskiftningen af disse remme
kræver anvendelse af hydrauliske donkrafte, der kan klare et sådant løft. Det har været
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overvejet, om vi skulle entrere med en mobilkran og løfte møllehatten af nu, men derved
fjerner vi også møllens "værdighed". Af praktiske grunde kan det blive den fremgangsmåde, vi
ender med at bruge, fordi mølleskroget derved bedre kan give sig den smule, som er
nødvendig for at indføje de nye fodremme og de(t) nye højben. Møllebyggeren har dog klart
sagt, at det skal være sidste udvej.
Restaureringen af yderklædningen forudsætter opsætning af et sikkert stillads, og lejen af et
sådant er en ikke uvæsentlig del af omkostningerne ved restaureringen af møllekroppen. Vi
håber derfor på godt vejr og mange ivrige hænder, når den udvendige beklædning, bestående
af underbrædder og spåner, skal tages af og erstattes af nyt eller genanvendes. Desuden
skal der laves nye døre og vinduer ud mod "omgangen".
Vi glæde r os til at se dig/jer på gene ralforsamlingen, ligesom vi håber, at du vil forny
dit me dlemskab, v e d at be tale kontingentet - 150 kr. enten til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller indsætte beløbet på Møllelaugets konto 6070 4381593 i Max Bank.
HUSK: angivelse af navn og adresse på indbetalingen (webbank)
Åben-mølle -dag: sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag, den 19. juni - der bliver meget
at se i år ved Herluflille Mølle, hvor restaureringsprojektets 2. del burde være afsluttet, om alt
går vel!
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 til Esther og Helge.
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