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Som I sikkert har set, er hatten blevet taget af, og en midlertidig er sat på, så det ikke
kan regne ind i møllen. Den gamle hat er, trods sin alder, i så god stand, at den ikke
skal køres til møllebyggerens værksted. Den bliver repareret på stedet, så dermed
sparer vi en hundedyr transport. Vi har to muligheder med hatten: enten venter vi til
foråret og det gode vejr, eller vi lejer et stort telt. Det kommer i den sidste ende an på
møllebyggerens ordrebog, tror vi.
Som I nok også kan se, er tømrerne gået i gang med omgangen. Vi tør ikke spå om,
hvornår den er færdig, men vi kan, i denne søde juletid, udtrykke et fromt håb om, at
den i det mindste bliver tilgængelig inden 1. december. For hvis det sker, kan vi
nemlig byde jer og andre interesserede på "en dobbelt omgang" i løbet af december
måned. Dette lidt besynderlige udtryk dækker over, at vi gerne vil invitere på en
juleøl, og samtidig kan I gå en tur rundt om møllen i 1. sals højde. Når I så har
ulejliget jer ud til møllen, kan I ved samme lejlighed bestille juletræ og pyntegran,
som vi kan levere til de sædvanlige konkurrencedygtige priser.
Vingerne er vi også begyndt at tænke på. I Stenskoven har vi udpeget 3 store
lærketræer, som skal bruges til formålet. Her var møllebyggeren med til at vælge.
Vingerne skal selvfølgelig laves på hans værksted, men jalousierne bliver fremstillet
lokalt, idet Børge og Tage Christensen har tilbudt at lave dem. Der kommer jo
vinterdage, hvor man kun kan arbejde indendørs.
Vores økonomi ser godt ud. Måske er vi ikke helt i mål, men vi mangler ”kun”
vingerne. Så vi ser optimistisk på 2007.
Inden vi ønsker glædelig jul og godt nytår, vil vi gerne reklamere for
generalforsamlingen, som næste år ligger 28. marts, kl. 19 på Glumsø Kro.
Dagsorden efter vedtægterne, og mødet ledes som sædvanlig af Finn Mogensen.
Mange venlige hilsener fra bestyrelsen.
PS: For god ordens skyld: du har netop læst nyhedsbrev nr. 7

