Fredensborg Møllelaug
Møllenyt nr. 10 / 2017

Husk ”et kik ind”
Som tidligere oplyst udfører møllelaugets frivillige lidt arbejde ved Højsager Mølle, primært med oprydning og reparation af udemøbler m.v.
I den forbindelse vil der være lejlighed til, at I alle kan få et kik ind, den kommende arbejdsdage tirsdag den 24.oktober mellem kl. 16 og 17
Medlemsmøde den 7.november kl. 19:30
Alle der er indmeldt som støttemedlem i Fredensborg Møllelaug, indbydes til et medlemsmøde hvor Peter Aarby vil fortælle om en række historiske steder, herunder især de
møller, der har været i vort område.
Mødet vil blive holdt i Mødelokale B på Fredensborg Bibliotek.
Mød gerne frem og tag familie og venner med.
Fonde og sponsorer
Nivå Center Fonden har i forbindelse med deres 37 års fødselsdag uddelt sponsormidler
til en række foreninger i kommunen.
Fredensborg Møllelaug fik imødekommet vores ansøgning om 2.000,- kr. primært til
hjælp i forbindelse med indkøb af ”mølletøj” til de frivillige hjælpere, så de kan fremstå
genkendelige, når der er gæster ved møllerne. Vi takker fonden for dette sponsorat.
Der indkøbes nogle hvide cardigans og capes.
Vi vil søge yderligere fondsmidler til restaureringen af Højsager Mølle, hvor der endnu
samlet mangler ca. 1,5 mil. før møllen igen er helt genrejst.
Kan du skaffe sponsorater?
Hvis der i medlemsskaren findes en eller flere, som har lidt forstand på at skaffe lokale
sponsorater, vil bestyrelsen meget gerne have lidt hjælp, for det er vi ikke gode til.
Karlebo Mølle
Arbejdet med udbedring af skader i bjælker og bærende konstruktioner er fortsat i gang
og lige i øjeblikket er der rejst stillads, så vi ikke kan udføre den månedlige vedligeholdelse bl.a. med at dreje vingerne, så ”mekanismen” ikke går fast.
Vi håber, at der også bliver råd til at få ordnet krøjeværket, så vi igen kan komme til at
køre med møllen i løbet af forsommeren 2018.
Niels Erik Bølling
formand

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

