Januar 2014
Vigtige datoer i foråret 2014
og
projektplan for de kommende måneder

Nyhedsbrev nr. 19
Allerførst er det en fornøjelse at kunne
fortælle, at julemarkedet gav et pænt
overskud på godt 7.000 kr.
Alle træer blev solgt, og beløbet rækker
næsten til at betale brandforsikringen af
møllen.
Bestyrelsen har netop holdt møde og
ønsker alle et godt nytår!

Årets generalforsamling holdes 27/3, kl.
19 i Tybjerghus i Tybjerglille Bakker.
NB! Ikke 25/3, som vi skrev i
nyhedsbrev nr. 18.
Du kan betale kontingent ved indgangen
- kr. 200 - eller overføre på konto
9819 4570579636.
Bestyrelsen sørger for kaffe og kage, og du kan købe en øl/vand til en fornuftig pris.
Næste vigtige dato er 4/5, hvor vi prøver noget nyt i form af et stort planteblomstermarked m.v. Her kan du købe, sælge, bytte. Der er selvfølgelig gratis
adgang, og et stade koster kr. 75.
Det er meget fint, hvis du kan lave reklame for dette arrangement, også selvom du
ikke kan komme. Åbent 10-15.

Flere oplysninger fås hos Esther (tlf. 30951040, 35145467 ) eller Edel (tlf. 55501265,
40791265)
Den 31/5 sker der igen noget. Her kan du sidst på eftermiddagen møde en busfuld
(sikkert godt trætte?) mølleentusiaster, som har været på en kæmpeudflugt, der ender
på vores mølle. Det er Dansk Møllerforening der afholder deres årsmøde, og i den
anledning besøger forskellige møller.
Har du lyst, kan du være vært på møllen, når de ankommer. Du kan også deltage i
busturen rundt til møllerne. Turen er ikke gratis. Mere info hos Per Gliese, tlf.
21143831 eller mail pergliese@gmail.com
Inga og Bent Købke brygger deres eget øl, som de vil servere denne dag.
Sidste ”input” til din kalender er 15/6 kl.10-16. Her finder du en helt traditionel åbenmølle-dag. Måske også med hjemmebryg. Det forlyder at være så godt, at det alene
giver grund til at komme forbi møllen den dag. 
Og så til aktiviteterne:
Tage, vores uforlignelige tømrer og næstformand, går snarest i gang med
overdækning af langsaven mv.
Det er slutningen på et meget langt LAG-eventyr. Vi har tilsagn på ca. 31.000 kr.
Disse penge kommer til udbetaling, når arbejdet er udført, og der er lavet et udførligt
regnskab.
Næste projekt hedder arbejdslys i møllen på alle ”etager”. Det udføres af Arne
Skakke, Glumsø og Bergia Fonden har bevilget penge til arbejdet, ca. 17.000 kr.
PS Det anbefales at købe Egnshistorisk Forenings årsskrift. Herluflille Mølle er på
forsiden, og bestyrelsen har bidraget med en beretning om de 10 år med møllelauget,
som har fået en meget flot opsætning i bladet.

Velkommen til et spændende forår
Bedste hilsner fra Bestyrelsen

