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Skrevet og udsendt lige inden
Åben-mølle-dag, søndag den 18. juni

Dette bliver kun en kort orientering om vores planer for resten af året. På Åbenmølle-dagen, kl. 11,00 får vi overrakt en check på kr. 50.000,00. Den generøse giver
er Næstvedegnens Landbrugsfond, repræsenteret ved formand Find Svendsen.

Hen over sommeren skal vores faste tømrer, T. & B. Christensen dels lave
omgang/galleri og dels slisken til kornsække.

I løbet af september sker det, som vi længe har set frem til: Hatten bliver løftet af, og
en midlertidig afskærmning bliver sat op i stedet. Anker Larsen kommer med den
store kran, og møllebyggeren vil være til stede og sikre, at løfteremmene bliver
placeret forsvarligt. Hatten menes at veje ca. seks ton. Den skal så køres til Vig, hvor
møllebygger John Jensen skal renovere den.
Vi tror på, at hele ”operationen” vil byde på mulighed for flotte billeder. Derfor vil vi
prøve at annoncere begivenheden i forvejen, ligesom vi vil forsøge at formå TV2 Øst
til at komme. Vi håber meget, at du/I vil dukke op på dagen, som skal være en lørdag.

John Jensen har også været med Helge i Stenskoven, og her har han sagt god for, at
fire meget store og flotte lærketræer er velegnede som møllevinger. Vi takker
Herlufholm Skovdistrikt, som har foræret os træerne.
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Til slut vil vi bede dig/jer om at være ”på udkig” efter nye medlemmer til Lauget. Det
er meget vigtigt, når vi søger om det ene og det andet, at vi kan henvise til, at der står
et stort og bredt møllelaug bag bestyrelsen.

PS: Økonomien er god. Vi har penge i kassen, men pengemæssigt vi er ikke ”i mål”
endnu. Vi har penge til resten af året, og vi kan mærke, at jo længere vi når i
projektet, jo lettere bliver det at få støtte, sikkert fordi donorerne er begyndt at tro på,
at vi har både vilje og kræfter til at gå hele vejen, og det tror vi også selv på!

Venlig hilsen, bestyrelsen
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