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Nu har vi været i gang i 9 år, og aldrig tidligere har vi oplevet, at et nyhedsbrev har
været så ”påtrængende” som netop nu. Det skal forstås sådan, at tempoet har været
højt både med hensyn til opgaver udført i og omkring møllen og med hensyn til
pengestrømme ud af og især ind i kassen!
Vi har betalt møllebyggeren for vinger med mere og har stadig penge i kassen.
Forklaring følger:
Generalforsamlingen, som fandt sted i Café Rejseladen, var både livlig og velbesøgt.
God stemning og kun forventede genvalg!
Augustinus Fonden velsignede vores projekt (igen, igen) med kr. 80.000, og i februar
blev Jens ringet op af en ”julemand”, som spurgte, om han kunne bruge 100.000 til
møllen? Da Jens var blevet overbevist, om at manden i telefonen skam var seriøs,
kom der fart på! Den glade giver hedder Jørgen Mortensen og bor i Aversi. Han var i
færd med at nedlægge møllebygger Bergstrøm Jensens Fond, som lige skulle tømmes
for kr. 600.000. Vi skrev så en ansøgning/ønskeliste efter en hurtig snak med
møllebyggeren, og et par uger senere kunne Edel læse om ”sød musik” på
bankkontoen, idet hele 108.000 tikkede ind.
LAG-pengene er endnu ikke i hus, men vi arbejder på sagen, hvilket indebærer
afsendelse af ca. 40 stk. papir med anmodning om udbetaling. Alene dokumentation
af vores frivillig-timer fylder 14 sider (skemaer). Det sker i uge 18, og vi forventer et
beløb på mellem 120.000 og 160.000 kr.
En vigtig grund til, at LAG-projektet har taget så lang tid er, at det oprindelige
projekt blev kasseret på grund af forældelse. Så vi måtte lave en ny ansøgning. Men
forsinkelsen skyldes tilsyneladende langsom sagsbehandling i ministeriet og afgjort
ikke, at vi har smølet. Ganske tankevækkende.
I slutningen af marts fik vi besøg af Lions Club. Der kom små 30 personer, da fruerne
var inviteret med. Det var en kold, våd og blæsende dag, så vinterpelsene kom ud af
skabet en sidste gang. Alle fik en meget grundig rundvisning med efterfølgende
stående ”taffel”, fordi det helt enkelt var for koldt til at sidde og hygge sig, og pladsen
også var lidt trang.

Nu kommer vi til det afsnit, som vi er mest stolte af:
Restaureringen, udført med nænsom og kyndig hånd af Leif, Peter og Jørn.
Kværnen er nu færdig og køreklar
1) Hejseværk plus lem i gulvet
2) To nye trapper plus stige til lorisloftet
(lige under hatten)
3) Døren til undermøllen
4) Langsaven skal i gang igen
Punkt 2-5 er planlagt, og der er penge til det.
Peter Bay fuger kampestensgrunden færdig,
når det bliver lidt varmere.
Vi glæder os til at få besøg af jer alle
sammen. Vi viser gerne frem, især nu hvor vi
kan male korn! Desuden kan I jo gribe en
pensel eller være med til at rydde op rundt om
møllen.
To meget vigtige datoer: Åben-mølle-dag 17/6 og skovtur 8/9.
Der er blevet fældet mange træer. Således er der nu en meget smuk udsigt til møllen
for trafikanterne. Endnu mangler der nogle træer, så vindforholdene kan blive
optimale.
Vi ses i løbet af foråret
Mange hilsner, Bestyrelsen

