Bestyrelsesberetning 2015-16

Restaureringsarbejdet
Årets bestyrelsesarbejde i juli 2015 – juli 2016 har primært omfattet fundraisingen.
Efteråret 2015 blev brugt til at udarbejdelse og ajourføring af de sidste ansøgningsdokumenter. På opfordring fra Realdania blev der udarbejdet en Forretnings- og aktivitetsplan, hvor
ideen til ”kaffemøllen” opstod. Foreninger og institutioner i lokalområdet blev opfordret til at
afgive støtteerklæring, hvilket næsten alle gjorde. 23 flotte støtteerklæringer blev det til.
Sidst i januar måned 2016 afgik så den første store ansøgning til Realdania, og til vores store overraskelse var der gevinst allerede en måned efter. Kr. 1.225.000 ville Realdania gerne
støtte restaureringen med.
Efterfølgende er der sendt ansøgninger til A.P. Møller Fonden, Sonning Fonden og Augustinus Fonden, men kun sidstnævnte har ønsket at støtte med kr. 200.000.
D. 10. maj 2016 blev der på rådmandsmødet i By- og Landskabsforvaltningen reserveret kr.
245.000 til restaureringen fra Den Grønne Ordning, som er midler fra vindmøller på land.
Disse vindmøller forpligter sig til at afsætte et bestemt beløb til lokale projekter. Kommunen
skal så ansøge Energinet.dk om frigivelse af disse midler, hvilket imidlertid endnu ikke er
sket.
D. 8. september blev der på udvalgsmødet for By- og Landskabsforvaltningen afsat kr.
300.000 til restaureringen fra en særlig byudviklingspulje for landsbyer. På et efterfølgende
udvalgsmøde d. 10. november blev midlerne så endelig bevilliget. Med bevillingen følger kr.
700.000 fra staten.
På dette tidspunkt er der således afgivet støttetilsagn på kr. 3.145.000 til restaureringen.
På nuværende tidspunkt har møllelauget følgende ansøgninger ude:


Simon Spies Fonden



Friluftsrådet



Aage V. Jensens Fonde



Fonden til bevarelse af gamle Aalborghuse i Aalborg Kommune



Fonden til bevarelse af gamle huse i Nibe og omegn

Ansøgning til Salling Fondene er på vej.

I vores ansøgninger regner vi forsat med følgende tidsplan, men det er ikke længere realistisk at vi kan holde den.
Nyt håndværkerudbud
Gennemførelse af bygningsrestaureringen
Restaurering af mølleværk
Restaurering og forskønnelse af udvendige anlæg

i løbet af 2016
forår og sommer 2017
efterår 2017 - forår 2018
foråret og sommer 2018

Renovering af vejbro på Huulmøllevej
D. 9. april 2016 deltog Huul Møllelaug i et møde med Trafik & Veje, og deres rådgiver Rambøll omkring renoveringen af vejbroen foran Huul Mølle.
Huul Møllelaug har for meget længe siden bedt om at blive orienteret omkring brorenoveringen, idet tanken var at få indløbskanalen som var sammenstøbt med broen renoveret i
samme omgang.
Trafik & Veje tilbød, at få Rambøll til at projektere og udbyde renoveringen af indløbskanalen
sammen med brorenoveringen, hvilket møllelauget selvfølgelig sagde ja tak til. Da tilbuddene
kom ind vidste det sig, at billigste tilbud på indløbskanalen var kr. 81.000 incl. moms. Det var
lige en tak højere, end vi havde forestillet os.
Vi aftalte derfor med kommunen, at kun den vestligste kanalside skulle renoveres, idet vi så
kunne slippe med ca. kr. 65.000. Den østligste kanalside skulle afvente bygningsrenoveringen, og den så sådan set heller ikke så slem ud. Det skulle vise sig noget andet.
Da entreprenøren i begyndelsen af september skar broen fri af indløbskanal skete det nemlig
lige igennem en stor vandret revnedannelse på den østligste kanalside. Revnen havde vi
ikke været opmærksomme på, da revnen lå under vandspejlet. Det gjorde, at en meget del af
den øverste kanalside kom til at ligge løs. Nu var gode råd dyre, idet den østlige kanalside i
udbudsrunden faktisk kun skulle have været repareret nødtørftigt. En komplet renovering
ville koste kr. 145.000 excl. moms.
Trafik & Veje tilbød at lægge pengene ud midlertidig. Samtidig ville møllelauget forsøge at
skaffe yderligere sponsormidler til denne renovering også.
D. 26. september modtog Huul Møllelaug tilsagn til renoveringsarbejdet fra AKA på kr.
50.000.
Møllelauget skal således have fundet yderligere kr. 95.000. Vi har sådan set kun kr. 15.000 i
frie midler. Resten af vores egenkapital er bundet til det egentlige restaureringsarbejde.

Medlemmer
Vores medlemstal i 2016 er gået lidt ned i forhold til sidste års rekordresultat på 109 medlemmer, således at medlemstallet ligger lidt over det ”normale” niveau. Vi har pt. 91 betalende medlemmer. Nedgangen kan skyldes at der i år ikke har været udsendt rykkerskrivelser.
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Økonomi
Møllelaugets økonomi vil kasseren redegøre nærmere for på generalforsamlingen, men
egenkapital er pt. på ca. kr. 156.000.
Ud af dette beløb er de kr. 50.000 øremærket til indløbskanalen. Kr. 25.000 er sponsoratet
fra Nordjysk Smågrisesalg, og øremærket til restaureringsdelen, ligesom ca. kr. 60.000 er
øremærket til nyt håndværkerudbud. Tilbage er således kun kr. 21.000 i frie midler, og en del
af disse bør bruges at betale Trafik & Veje for indløbskanalen.
Huul Møllelaug er blevet fritaget for at skulle betale ejendomsskat, og har endda fået den
indbetale ejendomsskat 2016 tilbage. Det var godt nok kun ca. kr. 550, - men det er jo også
årskontingent for 11 medlemmer.

Øvrigt
Trygfonden har imødekommet vores ansøgninger om dels en redningsstation og dels 24
redningsveste. En ansøgning om en hjertestarter er derimod ikke imødekommet.
Møllelauget har indgået aftale med arkitekt Steen Trant, som for nylig er pensioneret fra en
stilling i Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning, om ajourføring af udbudsmaterialet, således bestyrelsens tanker omkring kaffeservering, toilet, anretterkøkken etc. kan effektueres. Steen Trant regner med en udsendelse først i 2017.
Som vi har tradition for, så var der åben mølle på 3. søndag i juni på Dansk Mølledag. Meget
sent meddelte Vokslev Forsamlingshus, at man ikke ønskede at deltage i et arrangement
magen til sidste år, hvor man kunne gå op til Vokslev Forsamlingshus, og blive kørt tilbage i
hestevogn. Derfor blev det ”bare” til et almindeligt åbent hus med Dorthes hjemmebagte. Der
var besøg af 25-30 mennesker.
Der har været et par fremvisninger for foreninger og i forbindelse med familiearrangementer.
I de nævnte arrangementer har deltagerantallet været mellem 15 – 25 personer. Vi tager
normalt ikke noget for at lave en fremvisning, men opfordrer arrangørerne til at få deltagerne
til at tegne sig for et medlemskab. Det har vel medført 4-6 nye medlemsskaber.
Endvidere havde Huul Møllelaug åben hus i forbindelse med den traditionelle friluftsgudstjeneste i august måned. 5 – 10 personer kom på besøg i den forbindelse. Det er dog sandsynligvis de samme mennesker, der kommer til friluftsgudstjeneste hvert år, og da der tidligere
år faktisk har været mange på møllebesøg, og vi ikke havde noget nyt at vise frem, så er det
måske forståeligt nok. Det skulle der gerne være næste år.
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