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Dette nyhedsbrev indeholder noget om jul på den gamle mølle, status på økonomien, lidt planer for 
foråret, herunder generalforsamling samt en beskrivelse af det gode håndværk, som er blevet udført 
inde i møllen. 
 
Først beder vi om, at du sætter kryds i din kalender ved tirsdag d. 23. marts 2010,  kl. 19, hvor vi 
holder generalforsamling i Rejseladen, Glumsø Kro. De nuværende bestyrelsesmedlemmer Per 
Gliese og Edel Larsen er på valg. Desuden foreslås Inga Larsen som nyt bestyrelsesmedlem i stedet 
for Johnny Johansen som er trådt ud. Dagsorden kommer ud senest tre uger inden den fastsatte dato. 
Du kan betale kontingent for 2010 (kr. 150) ved indgangen eller, hvis du bruger netbank, overføre 
pengene til konto 9819  4570579636. Det er naturligvis stadig en mulighed (og bestemt det 
hyggeligste!) at komme forbi møllen for at betale OG for at se, hvor langt vi er kommet med det 
indre maskineri. 
 
Der er lavet ganske meget, bl.a. er krondrevet sat på plads, og der er sat kamme i stjernhjulet. Det 
foregår under kyndig vejledning fra møllebyggerens side, men vi gør det selv, og sparer dermed 
penge. Kaj Mondrup, Peter Castberg, Ole Frederiksen, Frank Larsen og Leif Jensen har været og er 
i fuld gang. Det indebærer at møllens indre maskineri formentlig bliver funktionsdueligt til foråret, 
og samtidig fremstår undermølle og broloft så flot og hyggeligt, at man simpelthen får lyst til at 
opholde sig der. Det gjorde vi f.eks. i forbindelse med udflugten til Tybjerg Skov (Orestenen) og 
Carl og Nina Hossys naturgrund i september. Ved den lejlighed blev der dækket kaffebord på 
broloftet til 16 personer. 
 
December kommer til at udfolde sig næsten som vanligt, idet vi sælger juletræer og pyntegrønt fra 
møllen. Der vil også være salg af postkort og lys fra Petershøj. Som noget nyt vil vi i år sætte lidt 
varme på, så man får lyst til at gå ind og blive et stykke tid, inden træet køres hjem. Vi holder stort, 
åbent møllehus i weekenden 12.-13. december, kl. 10-15, men Esther og Helge er hjemme næsten 
hver dag op til jul 
 
Økonomien er nogenlunde god, forstået sådan at der er penge i kassen, over 100.000, så vi har 
nogle midler at arbejde med. Helt aktuelt har vi fået støtte fra Nordea, en kommunal match-pulje og 
fra et bogprojekt (Naturen i kulturen, kulturen i naturen) som har givet overskud. Men det er ikke 
tilstrækkeligt til at bringe os i mål. Derfor arbejder Esther på at søge tips & lotto- midler. 
 
Det er en stor fordel for lauget at have mail-adresser på de enkelte medlemmer. Det gør 
kommunikationen både nemmere og billigere. Har du ikke modtaget dette nyhedsbrev via mail, er 
du meget velkommen til at sende din mail-adresse til korrektur@mail.dk (Jens Lyhne). 
 
Mange gode jule- og nytårshilsner fra bestyrelsen. 
 


