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Til medlemmerne af Herluflille Møllelaug
Hvis du har været forbi møllen for nylig, eller hvis du har fulgt med
i lokalpressen (Dagbladet og Næstved Tidende og Glumsø
Ugeblad), så ved du, at møllekroppen nu er renoveret fra yderst
til inderst. Der er skiftet tømmer, som havde g iv e t op over for
mange års slid, og alle spåner er blevet fornyet, ca. 8.500 stk.
Bortset fra et højben, som møllebyggeren har lavet til os, har vi selv skåret det hele. Det er bedst
og billigst sådan, siger Helge, og det har han jo ret i!
Vi mangler, i denne omgang, at få sat døre i (de er lavet). Desuden skal der laves både murerog tømrerarbejde på overgange n me llem kroppen og stenfundamentet. Det vil ske i den
nærmeste fremtid, og så er møllen klar til at stå imod efterårets og vinterens vejrlig.
Vi har haft en god pressedækning i de tre ovennævnte blade. Også her har der været tale om en
blanding af ”egenproduktion” og egentligt journalistarbejde.
Det h a r været meget svært at råbe forsikringsselskaberne op. Men nu er vi da i dialog med
Codan og Kommuneforsikring, som imidlertid begge er så dyre, at vi tøver.
Økonomisk går det godt, forstået såda n, a t vi har haft råd (kun lige akkurat! ) til de nævnte
operationer. Nu er kassen tom, og vi (Jens og Esther) har udsendt en sværm af ansøgninger til
forskellige, nye fonde og fonde, hvor vi tidligere har forsøgt os med held. Vi håber på et mindre
beløb fra kommunen inden s a mmenlægningen, og lige nu venter vi på kr. 22.000, som vi fik
bevilget for et år siden. Der er tale om såkaldte artikel 33 støttek r oner (EU). Og vi har skrevet
mange ”liniekilometer” til kontoret i København.
Netop økonomien a f h o l d e r o s fra at gå i gang med næste fase, som består af omgangen. Vi
arbejder på at skaffe træet og skære det. Det skal komme fra Stenskoven, og det skal være eg.
Men tømrerarbejdet bliver først skudt i gang, når vi har penge i kassen, formentlig til foråret.
Mens vi er ved penge, budget og regnskab, skal d e t nævnes, at vi har fået ny kasserer siden
sidst. Niels Dam ønskede at stoppe, og Edel Larsen har derfor taget over.
Åben-mølle-dagen v a r en fornem succes, idet der kom mange gæster, ca. 90, vejret var godt,
overskuddet var pænt, over kr. 900, og vi fik et par nye medlemmer.
Lauget har stadig omkring 40 medlemmer, og vi har 12 sponsorer. Vi kan sagtens rumme flere
medlemmer, så kender du en, som kunne tænke sig at være med, så lad os høre fra ham/hende.
Som vi plejer at slutte: du er altid velkommen til at komme forbi, hvis du vil se på fremskridtene.
Det er klogt at ringe i forvejen på 55501054.
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