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Inden vi går om bord i de egentlige møllenyheder, vil vi bede dig sætte et stort
X ved datoen 15/3-11.
Her afholder vi generalforsamling. I februar får du en dagsorden og en
kontingentopkrævning.
Men nu til det mest spændende: Fra uge 45 til og med uge 48 arbejder Peter
Castberg og Leif Jensen på møllevingerne i møllebygger Jørgen Nilssons
værksted i Løve. Han har lovet at være lige i nærheden hele tiden, så vore to
“vingebyggere” ikke laver fejl.
Møllejulen i år ligner meget den jul, vi havde sidste år. Juletræerne bliver lidt
dyrere, men til gengæld er de så også lidt pænere!
Vi har også i år lys fra Petershøj Lys, pyntegrønt, kogler, dekorationer og andre
spændende ting.
Vi kunne godt tænke os, at salget blev koncentreret i 2. og 3. advent-weekend.
Et meget fromt ønske, men Esther og Helge slipper nok ikke helt for de kunder,
som lige kommer forbi!
Vi prøver at tage endnu en “omgang” med LAG'en. Der er penge i LAG-kassen,
og vi prøver at lave en ansøgning. Vi har udsigt til et svar allerede i december.
Økonomien ser nogenlunde god ud, fordi vi er blevet delvist gør-det-selv-folk.
Bestyrelsen er jo forpligtet til ikke at gældsætte lauget. Men vi både tror og
håber at den aktuelle kassebeholdning rækker til det forløb, som vi har sat i gang
(se ovenfor!)
Vi er meget afhængige af de faste indtægter. Derfor beder vi om, at du køber dit
juletræ på møllen, og at du opfordrer dine naboer til at gøre det samme. Vore
priser vil ligge lige under det niveau, man finder i supermarkederne.
Ligeledes beder vi om, at du betaler dit kontingent, som for næste år er sat op til
kr. 200. Det besluttede generalforsamlingen 2010 faktisk, og det skete mod
bestyrelsens indstilling!! Meeeen lauget kan bestemt godt bruge de ekstra penge.

Næste nyhedsbrev kommer, som nævnt, til at indeholde dagsorden til
generalforsamlingen samt mange flere detaljer om møllen.
Hele bestyrelsen “bobler” af optimisme, og vi glæder os til at se dig/jer på
møllen. Og til marts 2011 i Café Rejseladen.
Venlige hilsner og ønsket om en dejlig juletid fra bestyrelsen.

