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Sommerturen den 12.juli. 

25 personer er tilmeldt turen og der er bestilt entre, rundvisning, mad og bus, så nu skal vi blot have 

bestilt godt vejr også.  

Dansk Mølledag 

På mølledagen den 15.juni havde Karlebo Mølle åbent mellem kl. 10 til ca. 15 og de 4 ”vagthavende” 

møllepassere, havde nok at se til:  

Selv om der ikke var konstant vind, blev der dog kørt en del med vingerne. Ind imellem var der nærmest 

trængsel i og omkring møllen, især når hele grupper kom i samlet flok.  

Vi savnede én til at stå i døren og tage imod, samt at bruge persontælleren, så vi måtte nøjes med at 

skønne, at ca. 85 – 100 personer kikkede forbi i dagens løb. Desværre måtte vi kikke langt efter omtale i 

lokalpressen, men der var også rigeligt mange andre aktiviteter i og omkring kommunen den dag. 

Om Karlebo Mølle: 

Efter samråd med møllebyggeren, har vi desværre måtte tøjre møllehat og vinger, da dele af tandkransen 

øverst på møllen sidder så løst, at der er fare for større beskadigelser, hvis møllen selv kan dreje. 

 Vindrosen og vingerne er derfor bundet fast og møllehatten bundet ned til møllekroppen.  

Vi vil dog gennemføre de annoncerede ”åben mølle dage,” men uden at kunne køre med vingerne. 

Nyt ude - inventar 

Vi har fået bevilliget 3 nye bord / bænkesæt, som vore gæster og møllepassere kan benytte, når man vil 

sidde og nyde udsigten eller madpakken oppe ved Karlebo Mølle. 

Rækværket 

Det går langsomt fremad med opsætning af rækværket ved Karlebo Mølle, hvor der lige nu er opsat 5 

felter ud af de i alt ca. 22 felter, men der kan stadig bruges ekstra hjælpende hænder, der bestemt ikke 

behøver kun at sidde på møllepassere!  

Mail til kontakt@fredensborg-mollelaug.dk  

Nye medlemmer 

Laugets medlemstal vokser langsomt men støt. Også i juni måned kunne vi byde 6 nye medlemmer 

velkommen. Dermed er vi nu 128 medlemmer fordelt på 75 husstande. 

- men der er plads til mange flere! 

Brug f.eks. et medlemskab som gave: Send blot navn(e) mail og adresse sammen med kontingent for året 

2014 til reg. 2415 kt. 6276712916. Bestyrelsen har vedtaget nedsat kontingent på 50,- kr. resten af 

kalenderåret for hele husstanden.  

Derefter sender vi hurtigt en lille velkomsthilsen med bl.a. et par af medlemsbladene. 
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