Fredensborg Møllelaug
Møllenyt nr. 4 / 2018
Vellykket medlemsmøde.
29 medlemmer var mødt frem til mødet den 8.marts, hvor Carl Jørgen Schousboe engageret
fortalte om Ringovnene i Nivå, og herunder også kom med mange tilbageblik og annekdoter
fra hans egen barndom og ungdom på andre teglværker.
Mødet blev holdt i de nyindrettede lokaler i den forhenværende Vognport til teglværket, og vi
var de første gæster der fyldte lokalerne til trængsel.

Fortællingen om ringovnenene kunne tages som et oplæg til et sommermøde, hvor alle medlemmer kan få lejlighed til at komme ind i den nuværende Ringovn og få en spændende rundvisning.
Nærmere om dette, når dato m.v. er fastlagt.
Generalforsamlingen.
Årets generalforsamling blev afholdt i forlængelse af medlemsmødet, og her var der en mindre
udskiftning i bestyrelsen, idet vi tog afsked med Ove Hansen og Merete Bjerngaard, der havde
ønsket at trække sig tilbage fra bestyrelsen, men ikke fra frivilliggruppen.
Stor tak for jeres indsats i bestyrelsen.
Vi kunne så byde Krølle Nielsen (Helsingør) og Helle Kruse Wiechmann (Søholm) velkommen i
bestyrelsen. Se det udførlige referat vedhæftet.
Kommende aktiviteter
De nordsjællandske møllelaugs fællesmøde vil denne gang blive afholdt i Jægerspris lørdag den
21.april. Her kan bestyrelsesmedlemmer og frivillige fra møllelaugene deltage.
Dansk Møllerforening (landsorgination) holder årsmøde 1. – 3.juni i Odsherred, hvor man som
medlem hos os, også kan deltage. Vi forventer at 5 – 6 personer her fra deltager.
Ud fra møllernes nuværende tilstand kan vi ikke love mange ”åben mølle” arrangementer, men
vi vil deltage i Dansk Mølledag søndag den 17.juni med åbning ved begge møller.
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Udbudsmaterialer undervejs
Efter at der er foretaget grundige forundersøgelser, er forvaltningen og det tilsluttede konsulentfirma i færd med at udarbejde udbudsmaterialer omfattende videre reparationer på begge
møller.
For Højsager Mølles vedkommende drejer det sig om 2.etape, reparation af rådskader m.v. i
selve møllekroppen, samt udskiftning af hele spånbelægningen.
Forhåbentlig bliver der også råd til at få samlet møllen, så den igen kan bringes i præsentabel
stand, så vore frivillige kan lære at køre med møllen til glæde for mange fremtidige gæster.
Karlebo Mølle mangler endnu at få repareret krøjeværket, så møllehatten igen kan dreje frit
efter vinden. Også persen (bremsen) skal ordnes, så sikkerheden kan være i top.
Efter godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen kan der indhentes tilbud.
Derefter vil de udvalgte håndværkere kunne gå i gang med arbejdet, som nok må forventes at
stå på det meste af indeværende år.
Frivilliggruppen
Opgaverne har været få, og arbejdet hen over vinter-halvåret har bestemt ikke været belastende, men vi håber at komme i gang – især ved Højsager Mølle – med nogle af de pudslerier,
der venter når frosten for alvor slipper os.

Ved Karlebo Mølle har vi pt. kun de månedlige vingédrejninger, for at undgå skader på mekanikken, men desværre er de vanskeliggjort af, at persen(bremsen) har sat sig fast, hvilket kræver professionel hjælp.
Der venter dog også lidt pleje af udearealerne. Du kan komme med på maillisten, så du uforpligtende kan se om der er en opgave du kunne have lyst til at deltage i.

./. se de vedhæftede bilag:
referat fra generalforsamlingen og budget 2018

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk se mere om møllerne her.
Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Husstandskontingent for et år er 100,- kr.
Møllelaugets konto 2313 – 6276 712 916 eller MobilePay 6068 2782

