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Godt nytår til alle møllevenner
Trods trange tider for kommunens kulturarv, ser vi frem til et nyt år med nogen optimisme.
Bl.a. har vi gennem det forløbne år modtaget mange tilkendegivelser, der tyder på, at vi ikke står helt alene
med ønsket om at redde de historiske møller.
Jo flere vi bliver, jo stærkere vil vore argumenter være. Derfor håber vi at det nye år må bringe en fortsat
medlemsfremgang. Lige nu tæller møllelauget 86 husstande med i alt 152 personer.
Højsager Mølle
Nyhedsbrevet december 2014 blev også sendt til samtlige kommunalpolitikere, men bortset fra viceborgmester Ulla Hardy-Hansen, der stadig kæmper for at skaffe midler til møllen, har der ikke været nogen
reaktion eller kommentarer fra politisk hold. Vi kæmper videre for kulturarven i det nye år.
Derfor vil vi nu forsøge at skaffe fondsmidler og midler fra lokale sponsorer, for dermed også at vise den
lokale opbakning omkring genrejsning af Højsager Mølle. (klik på linket)
I opfordres derfor kraftigt til at klikke ”støt projektet” på hjemmesiden som findes i linket, og meget gerne
få familie og venner til også at støtte. Vi skal samle minimum 200 støtter for at være med i puljen.
Et andet lokalt projekt der søger støtte er Ringovnen i Nivå der kan findes under ”projekter”.
Karlebo Mølle
”Den uendelige historie” fortsætter:
Kommunen har fået et svar, hvor håndværkeren afviser at der skulle være mangler eller dårligt udført arbejde fra hans side.
Forvaltningen og juristerne har derfor straks i det nye år taget kontakt til en neutral fagmand, der skal bedømme det udførte arbejde i relation til det, håndværkeren har beskrevet og fået betaling for.
Ud fra det samlede materiale vil kommunen sende sagen til Voldgiftsretten, men det betyder også at der
kan være lange udsigter til en endelig afgørelse foreligger, og møllen igen kan blive aktiv.
Møllepassernes aktivitet i 2014
Alt i alt har det været et spændende og hyggeligt år for møllepasserne.
Sidst på året 2014 har vi kunne byde 2 nye møllepassere velkommen, så der nu er i alt 16 møllepassere.
Møllepassere med ledsagere vil samles til en hyggedag i begyndelsen af februar, hvor vi bl.a. gennemgår
året der gik, og tale om forventningerne til 2015. Husk: Der er altid plads til en møllepasser mere!
Niels Erik Bølling
formand
(se statistikken på side 2)
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Opgørelsen er baseret på oplysninger i møllernes logbøger, hvor alle
fremmøder og arbejder indskrives

antal mødedage

*) totalt antal fremmøder

gennemsnit antal
fremmødte

overført fra liste 1

26

67

3

overført fra liste 2

26

64

2

overført fra liste 3

27

80

3

overført fra liste 4

17

38

2

overført fra liste Højsager inkl. 2 fællesmøder

19

39

2

115

288

3

Oversigt over aktiviteterne i 2014.

Totaler

mødedage

fremmødte
møllepassere

gæster, elever, håndværkere m.fl.

møllen åbnet for publikum

13

28

327

opstilling af nyt rækværk

26

81

aktivitet i forbindelse med udeskole

9

27

360

tilkald til skadeforebyggelse / udbedring

7

17

7

almindelig service og vedligehold Karlebo Mølle

41

96

10

service Højsager Mølle

17

27

2

2

12

115

288

*) fremmøderne fordeler sig sådan:

deltagelse i nordsjællandske fællesmøder

706

Den gennemsnitlige tid pr. fremmøde er ca. 2½ time hvilket svarer over 700 timer / år
Som det fremgår, har der været mange aktiviteter, bl.a. i forbindelse med udeskolen og åben mølle
for publikum har givet kontakt til samlet over 680 personer. Desværre har der også været de lidt mere
krævende opgaver i forbindelse med ”byggesjusket” på Karlebo Mølle.
Ud over den viste aktivitet har lærere og elever fra Skovskolen forestået rydning af hele møllebakken
Ved årets udgang er der i alt 16 møllepassere
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