Nyhedsbrev nr. 18

Igen i år inviterer bestyrelsen til julemarked / juletræssalg i december.
I weekenderne 7-8 og 14-15 dec. sælger vi først og fremmest
kvalitetsgraner, men derudover alskens gode juleting: pyntegrønt,
dekorationer, nisser, hjemmebagte småkager, honning, marmelade mm.
Alle fire dage fra kl. 10-16, så vi har brug for din hjælp, gerne en hel dag,
men du kan også nøjes med en halv. Vi sørger for lys og varme på møllen,
og glæder os til at se dig/jer. Meld dig til Edel - edlar@naestved.dk – eller tlf.
40791265.
Til dem, som ikke har været forbi møllen de sidste måneder, kan vi
fortælle, at møllen nu fremstår i allerflotteste stand. Alt træværk er blevet
dampvasket, og bagefter er der sprøjtet/håndmalet ca. 150 l olie og
træbeskyttelse på. Alt andet end vingerne har været under kærlig
behandling.
Vi har også deltaget i en landsdækkende naturvidenskabs-festival. Det
skete i uge 39. Vi blev nu ikke overrendt, ingen besøgende, men vi prøver
igen i 2014. Og nu er vi lidt forberedt, da vi har fået noget undervisningsmateriale.
Vi har haft en del besøg i løbet af efteråret, så mange har opdaget, at
møllen findes! Vi er blevet inviteret til at være med under ”Mærk
Næstved's” store paraply, og det er også et skridt i den rigtige retning.

Peter Bay har startet en produktion af dyrefoder, valset havre og byg, som
nu udgør endnu en indtægtskilde.
Inden jul er vi blevet lovet besked fra LAG'en og ministeriet. Så vi regner
med i alt godt 30.000 kr., hvilket giver os mulighed for at overdække
langsaven, og få den fuldt renoveret.
Julehæftet fra Suså Egnshistoriske Forening kommer til at indeholde en
stor artikel om renoveringen af møllen år 2003-13, fortalt af bestyrelsen.
Vi arbejder ihærdigt på at få en skiltning ved landevejen, men Vejdirektoratet er tungt at danse med!
Planer for det kommende år:
Generalforsamling den 25/3 2014, kl. 19 i Tybjerghus, Tybjerglille Bakker.
Åben-mølle-dag den 15/6 2014, kl. 10-16.
Desuden planlægger vi en stor blomsterdag i maj, hvor alle kan
sælge/bytte blomster/løg/knolde mm. – En bod vil koste 75 kr. pr. meter.
Bestyrelsen har besluttet at indkøbe en håndkværn, som kan betjenes af
både børn og voksne.
Kontingent for 2014, kr. 200 kan enten betales til kasserer Edel Larsen til
generalforsamlingen, eller via netbank til konto 9819 4570579636.
PS. Vi har på sidste bestyrelsesmøde valgt Tage Christensen som ny
næstformand.

Årstidens glade hilsner fra bestyrelsen

