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Kære medlemmer
Restaureringsarbejdet med fundamentet til Højsager Mølle er afsluttet og der startes nu reparationer på
Karlebo Mølle.
Højsager Mølle
Derfor lægger bestyrelsen op til, at møllelaugets frivillige udfører lidt arbejde ved Højsager Mølle,
primært med oprydning og reparation af udemøbler m.v.
Der er foreløbig afsat 3 mødedage:
tirsdag den 22.august, tirsdag den 26.september og tirsdag den 24.oktober.
I den forbindelse vil der være lejlighed til, at I alle kan komme ind nævnte dage mellem kl. 16 og 17
Det udførte arbejde kan besigtiges og I kan få en information om, hvad der skal ske i de næste faser af
restaureringen.
Restaureringsarbejdet blev finansieret dels af ”anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale
ejendomme i 2016” og såfremt Kulturstyrelsen godkender de færdige arbejder ydes et tilskud fra Slots- og
Kulturstyrelsen.
Karlebo Mølle
Der opstartes på reparationsarbejderne midt i denne måned, og der vil derfor ikke være adgang til
møllen før arbejdet er færdigt.
Arbejdet vil primært omfatte udskiftning af rådskadede bærende konstruktioner.
Sekundært udføres restaureringsarbejder, som skal sikre at møllen er tæt på fag og tag.
De frivillige
Den lille gruppe mødes stadig for at udføre den månedlige vingedrejning på Karlebo Mølle, såfremt det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales med byggeledelsen fra gang til gang.
Gruppen modtager gerne besøg jfr. oven anførte, og alle er også velkommen til at blive ”prøvemedlem”
af gruppen.
I oktober vil de frivillige blive indbudt til at deltage i det halvårlige møde for møller i Nordsjælland.
Alle støttemedlemmer
Der arbejdes på at alle der er indmeldt som støttemedlem i Fredensborg Møllelaug, indbydes til et
medlemsmøde i november med et indlæg om de historiske møller m.v. i vort område.
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