
 

 

Nyhedsbrev, februar 2006, nr. 5 
Og indkaldelse til generalforsamling 

 

2005 har været et overordentligt ”arbejdsomt” år. Som det fremgik af nyhedsbrev nr. 

4, blev møllekroppen gennemgribende renoveret henover sommeren, og den blev helt 

færdig i løbet af efteråret. Der blev nemlig isat døre og vinduer, så møllen har kunnet 

modstå vinterens snestorme. Det gjorde et pænt indhug i pengekassen. 

Men det skulle vise sig, at Esthers mange ansøgninger gav pote. Samme dag som vi, i 

december, holdt årets sidste bestyrelsesmøde, modtog vi med posten, fra Realdania, 

tilsagn om kr. 850.000 til det fortsatte arbejde, mere præcist til hatten og det indre 

maskineri. Vi blev både overvældede og glade, og det var ikke helt let at få armene 

ned til det bestyrelsesmøde!  

Her i det nye år har vi så fået kr. 20.000 fra Frøken Constance Fuhrs Fond. Det 

betyder, at vi, sammen med de penge, der allerede er i kassen eller er på vej ind på 

vores konto, har råd til at lave omgangen.  

Årets første projekt, som vi godt kan klare selv, med kyndig hjælp fra tømrerne, 

bliver således at bygge omgangen. Vi har købt egetræet, fældet i Stenskoven, og skal 

så selv skære det op. På grund af sygdom har vi ikke kunnet holde byggemøde med 

møllebyggeren, men nu regner vi med at samles til sådan et møde i februar. Her skal 

både tømrer og møllebygger være med. Næste etape: 

Møllehatten skal løftes af og transporteres til møllebyggerens værksted. Den skal nok 

have nyt tjærepap. Og krøjeværket skal gås efter. 

Det indre maskineri, kværnstene og tandhjul, mm er meget velbevaret. 



Sidste fase bliver så møllevingerne, som møllebyggeren skal lave. Vingerne har vi 

endnu ikke penge til, men med den økonomiske medvind, vi pt oplever, er der grund 

til en forsigtig optimisme. 

Så hvis alt flasker sig, som vi håber, kan vi godt begynde at tale om, hvordan vores 

arbejdende museum skal køre. Hvor tit skal vi holde åbent, hvordan skal det 

bemandes, hvordan kan vi markedsføre det? Hvem skal oplæres i brug af møllen, og 

hvordan? Kan vi ”rekruttere” en ny, yngre generation af møllepassere? For det er 

ingen hemmelighed, at flere bestyrelsesmedlemmer er lidt bedagede! 

Forsikringsproblemet har vi også fundet en fornuftig løsning på, meget billigere end 

de astronomiske beløb, som Codan og Kommuneforsikring skulle have i præmie. 

Så det er en stolt bestyrelse med masser af gå-på-mod, der indbyder til 

generalforsamling kl. 19,00, 28/3-06 i Sysmedien. Her vil Rasmus Nielsen lægge op 

til en konstruktiv debat om møllens ”drift” efter færdiggørelsen. 

Vi håber, du vil forny dit medlemskab af lauget. Det koster, som hidtil, kr. 150 årligt. 

Samtidig beder vi dig sætte kryds i din kalender søndag 18/6, hvor vi holder åben-

mølledag. 

 

Venlig hilsen, bestyrelsen 


