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Kære møllevenner
Karlebo Mølle
I disse dage udsendes / omdeles det seneste nummer af medlemsbladet ”Møllerne i Fredensborg
Kommune” Her kan bl.a. læses det seneste omkring Karlebo Mølle.
Højsager Mølle
Kommunens budget for 2015 er nu forhandlet på plads, og der er ikke afsat en krone til restaurering af
Højsager Mølle. Det er oplyst, at kommunens fondraiser har forsøgt at skaffe midler fra fonde, men vi er
ikke orienteret om, hvor og hvad der er søgt, trods flere anmodninger om indsigt.
Et spinkelt håb er, at der måske bliver lidt midler til rest på kontoen bygningsvedligehold 2014, så
restaureringen kan startes etapevis, gerne med lokale håndværkere på banen.
Sponsorstøtte
Igen i år har vi haft den glæde at modtage et beløb fra Nivå Center Fonden.
Pengene vil blive anvendt til indkøb af håndbøger til møllepasserne.
Skole kontakter
Samarbejdet med Fredensborg Udeskole er kommet rigtigt godt fra start med elever fra de fire 2.klasser på
skolen. Såvel møllepasserne som lærerne stod overfor nye udfordringer, når undervisningsforløbene skulle
foregå i og omkring Karlebo Mølle, og med emner der samtidigt skulle have lidt relation til stedet.
Der er aftale endnu 2 undervisningsdage i efteråret, denne gang med elever fra Karlebo Skole
Aktivitetsoversigt
Vi mener det er væsentligt at vi kan dokumentere de aktiviteter der er i møllelauget, såvel overfor
kommunens politikere og administration som overfor jer.
Derfor er der nu oprettet en oversigt over møllepassernes fremmøder ud fra møllernes logbøger.
Fremmødet registreres pt. kun som ”fremmødt”, men ikke på timer. I årets første 9 måneder er der samlet
registreret godt 200 fremmøder, som vel i gennemsnit er af 2½ - 3 timers varighed.
Møllepasserne har i forbindelse med fremmøderne foretaget eftersyn og service. Desuden holdt ”åben
mølle,” samt en række fremvisninger og assisteret ved ovennævnte undervisningsforløb.
Andre møllekontakter
Formanden deltager i oktober i et møde i Møllepuljen, der består af repræsentanter for museer og
museumsmøller fra hele landet.
Desuden er alle møllepasserne indbudt til at deltage i et fællesmøde for Nordøstsjællandske møller og
møllelaug, hvor der bliver lejlighed til at udveksle erfaringer, skabe kontakter og lære nye ting.
Niels Erik Bølling
Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk
Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Møllernes adresser:
Karlebo Mølle: Kirkeltevej 161c, 2980 Kokkedal
Højsager Mølle: Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

