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Højsager Mølle
Restaureringsarbejdet med fundament og broloftet er nu afsluttet.

Højsager Mølle er stadig adskilt i tre dele:
Det nu færdige fundament med broloft under den midlertidige afdækning, den klargjorte møllehat, samt den
endnu ikke restaurerede møllekrop.
Møllen har nu stået adskilt siden efteråret 2013, så det
må være på tide at få restaureringen gennemført.
I forbindelse med kommunens budgetforlig 2018 er der nu afsat 700.000,- kr. til fortsat
renovering af møllen.
Desuden har vi den glæde at der er bevilliget 500.000,- kr. fra

Der er derfor lige nu bevilliget samlet 1.200.000,- til den fortsatte renovering.
Vi er glade for de midler der nu er bevilliget, så arbejdet kan fortsætte.
Desværre viser de seneste tal som vi netop har fået fra forvaltningen, at det kun er
2.etape, ”renovering af møllekroppen” der er beregnet at ville koste ca. 2.200.000,Det var ca. det beløb såvel vi, som flere politikere hidtil troede, skulle dække både 2. og
3.etape indtil møllen kunne stå klar igen.
Den 3.etape ”samling af møllen og genetablering af mølleværket” er beregnet til
500.000,- kr.
Der mangler derfor stadig ca. 1.5 mil. I rest finansiering. Lauget vil fortsætte med at søge
fonde og også håbe, at politikerne eller forvaltningen kan finde lidt flere midler.

De frivillige indbyder til ”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, en af de komme
arbejdsdage: 26.september eller 24.oktober mellem kl. 16 og 17
Karlebo Mølle

I øjeblikket er Karlebo Mølle omgærdet af et byggepladshegn, medens arbejderne er i gang
De igangværende reparationsarbejder gør fortsat, at der ikke er adgang til møllen.
Der er dog aftalt et møde for bestyrelsesmedlemmer og aktive frivillige fra en række
Nordsjællandske møller i oktober måned, hvor møllebyggeren vil fortælle om, og vise os
det igangværende arbejde. Vore aktive frivillige er indbudt til at deltage i dette halvårlige møde for Nordsjællandske Møller.
Medlemsmøde for alle støttemedlemmer
Alle der er indmeldt som støttemedlem i Fredensborg Møllelaug, vil blive indbudt til et
medlemsmøde den 7. november kl. 19:30 hvor Peter Aarby vil fortælle om en række historiske steder, herunder især de møller, der har været i vort område.
Nærmere vil blive udsendt, men sæt gerne et kryds i kalenderen allerede nu.
Niels Erik Bølling
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