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Julemarked 

Nye tiltag og fremtidsplaner 

Økonomien 

Kalender for foråret, herunder generalforsamling 

 

 

I sidste nyhedsbrev lovede vi en hel del, og det meste har vi levet op til,  

læs blot her: 

 

Vigtige datoer i det nye år:  

Torsdag  26/3  Generalforsamling  

Søndag   26/4  Plante-køb-salg-bytte-marked   

Søndag   21/6  Dansk  Mølledag 

 

Husk at besøge julemarkedet. Der er meget andet end juletræer, og så kan du jo 

samtidig beundre alt det nye! 

 

Langtømmersaven er blevet 

overdækket, og udsugningen er hængt 

op. Glumsø El-service har lagt lys ind i 

møllen. Vi mangler det nye målerskab 

og den nye kværnsten samt forslag til 

en ”barnerumpenedslagsbeskytter” . –  

Tænk gerne lidt kreativt!! 

 

 

 

Bestyrelsen har været på to ”studieture”, og vi blev 

faktisk klogere af at besøge først Fiskebæk Mølle og 

siden Ulstrup Mølle, hvor vi havde stor gavn af at se 

deres splinternye udeskole (se foto) 

”So ein ding” må vi også have! Men en forsigtig pris 

er ½ mill. kr. 

 

I uge 39 var vi igen tilmeldt Naturvidenskabsfestivalen, og i år kom der faktisk en 

henvendelse: en skoleklasse ønskede besøg. Men det takkede vi nej til. Vi ”opererer” 

kun på hjemmebane. 

 

Økonomien er som sædvanlig sund, fordi vi kun bruger de penge, vi faktisk har, og 

vi er hele tiden nødt til prioritere. Vi har fået kr. 10.000 fra Lions Club Suså, 

øremærket til en kværnsten. Her må vi enten ud på brugt-markedet eller køre til 

Holland efter en nylavet sten. 

 



Bergiafonden og Augustinusfonden har bevilget os penge til udgiften til elektrikeren. 

 

Friluftsrådet har givet tilsagn om kr. 25.000 til udeskolen, og nu er vi i gang med at 

projektere det hus, som skal blive til en udeskole. Hertil skal der også være et 

handicap-toilet. 

Vi tror selvfølgelig på, at vi kan rejse en del af pengene. Et af problemerne er, at vi 

ofte skal lægge ud eller såkaldt medfinansiere, og andre gange (som med LAG’en) 

må vi vente helt op til to år. Derfor vil vi forsøge os med ”crowd funding” for at få en 

startkapital. Det er langt og indviklet at beskrive fremgangsmåden ved ”crowd 

funding”, men til generalforsamlingen gør Jens gerne et forsøg. 

 

Vi håber at se dig her i julemåneden, og hvis du ikke når det, og går rundt med en 

god ide i ærmet, kan du sende os en mail, gerne inden nytår, da vi planlægger et 

bestyrelsesmøde i starten af januar. 

 

 

Glædelig jul og godt møllenytår ønsker 

 

Bestyrelsen 


