Fredensborg Møllelaug
Medlemsnyt februar 2015

Fredensborg 7.februar 2015

Status
Med de seneste indmeldelser er vi nu nået op på 89 husstande med i alt 157 personer.
Tak til alle, der har indbetalt årskontingentet på 100,- kr.
Vi håber at de sidste medlemmer indbetaler til reg. 2415 kt. 6276712916 inden generalforsamlingen.
Generalforsamling
Datoen for den ordinære generalforsamling er nu fastsat til torsdag den 26.marts kl. 19:30.
I forbindelse med generalforsamlingen vil arkivar Lise Schifter følge op på den nu gennemførte SAVE
registrering af bygninger og kulturmiljøer, og herunder uddybe, hvad det kan betyde bl.a. for møllerne.
Notér datoen nu, der vil blive udsendt nærmere i begyndelsen af marts.
Fonde
Tak til alle som var med til, at fondsansøgningen ”Underværker.dk ” kunne komme med i den samlede,
landsdækkende vurdering.
Vi er oppe imod omkring 85 andre, gode projekter, men vi håber at få tildelt nogen støtte.
Møllelauget ”fik blod på tanden”, så der er de seneste dage sendt ansøgninger til yderligere tre fonde: Nordea Danmark Fonden, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, samt Nordeas lokalfond Nordsjælland.
Kommunen har søgt 8 fonde de sidste 2 år, og heraf fået sammenlagt 162.400,- kr. fra 3 fonde.
Møllelauget hidtil søgt 7 fonde og fået tildelt samlet 49.920,-kr. fra 6 fonde. Disse fondsmidler er dels
brugt til hegn omkring Karlebo Mølle og dels til håndbøger og vindmålere m.v. til brug for møllepasserne.
Med de sidste 4 ansøgninger har vi søgt i alt 11 fonde.
Der er desværre meget langt fra de samlede bevillinger, op til de omkring 3 millioner, der skal bruges til
Højsager Mølles genrejsning. Vi savner lokale virksomheder eller enkeltpersoner, som vil støtte op om
kulturarven med nogle millioner!
Karlebo Mølle
”Den uendelige historie” fortsætter:
Kommunen er ved at have samling på alle de udtalelser m.v. der skal sendes til Voldgiftsretten, men det
betyder fortsat at der kan være lange udsigter til en endelig afgørelse foreligger, og møllen igen kan krøje
for vinden og bruge vingerne.
Møllepassernes aktiviteter
Møllepassere med ledsagere var samlet i dag til en hygge – og inspirationsdag hvor de lærte hinanden bedre at kende. (se den medsendte fotomontage)
Her er måske en opgave for dig!
Flere synes, at vi skal have en gruppe af formidlere, der især kan tage sig af fremvisninger og kontakt til
udeskolen, medens møllepasserne tager sig af det praktiske / tekniske.
Niels Erik Bølling
formand
Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk
Mailadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Møllernes adresser:
Karlebo Mølle: Kirkeltevej 161C, 2980 Kokkedal
Højsager Mølle: Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

