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Årets sommer- og studietur.
Lørdag den 28.maj havde vi den traditionelle studie- og sommertur for alle medlemmer med
ledsagere. Der er lagt lidt billeder m.v. ud på hjemmesiden som du kan se ved at
klikke her eller på billedet. Der står meget andet om lauget på hjemmesiden.
Peter Uldum, Hellebæk – Aalsgaarde Egnshistoriske Forening

Mølledage ved Karlebo Mølle
Søndag den 19.juni var Karlebo Mølle åben i forbindelse med den officielle mølledag og omkring 100 personer havde fundet vej til møllebakken i det skønne vejr.
Karlebo Mølle har dog åbent mange gange i årets løb, næste gang søndag den 17.juli kl. 11 - 15.
Se mere på hjemmesiden
Nyt fra Karlebo Mølle. Der er lagt en lidt asfalt langs Kirkeltevej nedenfor møllen, så det nu er muligt at parallelparkere langs vejen.
Kommunen har foranlediget, at nødvendige reparationsarbejder i fundament og
kælder er sat i gang.
Der er stadig intet nyt fra advokaterne, der behandler sagen om byggesjusk.
Rækværket er færdigt, og der planlægges en lille indvielseshøjtidelighed for de frivillige lørdag den 16.juli.
Nyt fra Højsager Mølle. Første fase af renoveringen er nu endelig ved at starte.
Der er etableret en klimaskærm, så fundament og broloft kan blive ordnet.
Det er ikke kønt, men forhåbentlig virker det. Billedet viser møllekroppen til
venstre, klimaskærmen i baggrunden og møllehatten til højre.
Efter forespørgsel i kommunen har vi bl.a. fået oplyst at: ”Møllebygger Michael
Jensen ikke deltager i renovering af Højsager Mølle fase 1 og at kommunen er ved at
forberede flytning af indkøbt træ og vinger fra Michael Jensen til Højsager Mølle. Samtidig kan det oplyses, at kommunen i juni og juli måned arbejder på udbudsmateriale for renovering af møllens 1. fase. Udbud og endelige priser forventes at foreligge primo august og arbejdet forventes udført i august – oktober. Der vil blive indhentet priser fra
håndværkere, som har de rette kompetencer og som er udvalgt i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.”

Møllehilsner

Skaf støttemedlemmer - Kontingent resten af 2016 er 50,- kr. til konto 2313 – 6276 712 916
eller Mobil Pay / Swipp 6068 2782

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk se mere om møllerne og lauget her.
Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk tlf. 60 68 27 82

