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Højsager Mølle
I midten af juni måned holdt Kommunen og Kulturstyrelsen afleveringsforretning med håndværkerne på
arbejdet med renovering af fundament og broloft.
Alt det dårlige tømmer er udskiftet og murværket er genoprettet.
Hele denne del af møllen er nu dækket af et midlertidigt tag indtil møllen kan samles igen.

Nyt møder gammelt

Murværket er genoprettet

Møllerdelene er ikke monteret.

Foranlediget af en årsberetning i Bevaringsforeningen i Fredensborg, har der været en del presseomtale.
Bevaringsforeningen anførte at kommunalbestyrelsen, som ansvarlig ejer af en fredet bygning, var
hjemfalden til politianmeldelse, fordi den ikke havde overholdt Fredningslovens krav om vedligeholdelse,
idet møllen nu havde stået adskilt i omkring 4 år uden at der var sket noget.
Fredensborg Møllelaug har også i flere år påpeget denne pligt, men dog ikke truet med politianmeldelse,
fordi vi trods alt kunne se, at der nu skete noget omkring fundament og broloft, selv om det først er sket
indenfor det sidste år. Se omtalen i Frederiksborg Amts Avis, vedhæftet her.
Den megen presseomtale har fået flere politikere til nu at love, at de vil medvirke til at skaffe de fornødne
midler til den fortsatte restaurering; - lad os håbe at de indfrier deres løfter i dette valgår!
Karlebo Mølle.
Hen over sommeren starter reparationsarbejder på Karlebo Mølle.
Vi ved ikke endnu hvor meget arbejdet omfatter, men adgang til møllen vil blive stærkt begrænset.
Fondsmidler
Vi bliver ofte mødet med spørgsmålet, om vi dog ikke bare kan søge nogle fonde? Man kan søge mange
fonde, men de færreste giver beløb i den nødvendige størrelsesorden, når en kommune står som ejer.
Møllelauget har dog i de forløbne 4 år søgt midler til renoveringen hos 4 fonde. Det har desværre ikke
givet noget resultat. I juni måned har vi nu søgt endnu en fond, men får først svar indenfor 3 – 6 måneder.
Bedre held har vi haft, når vi har søgt lokale fonde og sponsorer om midler til møllelaugets arbejde, f.eks.
til mølletøj, håndbøger, maskiner, værktøj samt materialer til rækværket omkring Karlebo Mølle.
Dansk Mølledag 2017
Den 3.søndag i juni var der åbne møller over hele landet. Samlet besøgte over 100 personer vore møller,
dog især ved Karlebo Mølle, selv om vi stadig ikke kan køre med den.
Niels Erik Bølling
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