
 

 
Referat af bestyrelsesmøde, den 18. august 2014 

 

Deltagere:  Leo Helmer, Dorthe Hyldahl, Kim Hedegaard, Irma Christensen, Klavs Vilhelm-

sen,  

Referent: Irma Christensen, 

 

1. Generel information 

  

2. Økonomi og medlemsforhold 

 

Likvide midler: kassen kr. 1.375,- banken kr. 85.555,-. P.t. har 87 medlemmer betalt. Alle 

opfordres til at hverve nye medlemmer.  

 

Udsendelse af kontingentrykkere er desværre ikke sket i juni mdr. – som vi ellers plejer. Be-

styrelsen mener tidspunktet for fremsendelse af rykkerskrivelser er forpasset for i år. Selv 

uden rykkere er medlemstallet foreningens næsthøjeste nogen sinde – i 2011 var der 89. 

 

3. Ansøgninger 

 

I AAKs kommentarer til ansøgningen til Forskønnelsespuljen er der anført: 

- der er ikke interessetilkendegivelser fra relevante interessenter (skoler og kul-

tur/hostoriske/naturforeninger. Der er enighed om, at disse skal indhentes. 

- der efterlyses lidt redegørelse for, hvad møllen skal bibringe lokalområdet. Redegørel-

se skal indeholde formidlingsindsats, åbningsdag og aktiviteter i og ved møllen. Den-

ne skal laves. Se vedlagte ”idekatalog” (Bilag 1 - revideret) 

- det er uvist om Kulturarvsstyrelsen skal godkende restaureringen og om der kræves 

byggetilladelse. Jørn Carlsen ville tage kontakt til Kulturarvsstyrelsen, her rykkes for 

en tilbagemelding. 

- der mangler redegørelse for, hvorledes drift og vedligehold forventes varetaget. 

- der mangler en egtl. tidsplan for projektets gennemførelse. Denne kan ikke laves på 

nuværende tidspunkt. 

 

4. Dansk Mølledag 

 

Der var kun ringe interesse på dagen. 

 

5. Infotavle til jævnstrømsgenerator 

 

Der er ikke bemærkninger til det forslag, der er rundsendt, hvorfor Leo sætter gang i produk-

tionen. Gentages 4. gang.  

 

6. Lys i generatorrum 

 

Kim har lavet lys i generatorrum. 
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7. Møllepuljen 

 

I.a.b. 

 

8. Vandindvindingstilladelse 

 

Der er intet nyt om vandindvindingstilladelse, men eftersom vi for lang tid siden har bedt 

kommunen om yderligere oplysninger/hjælp og de har lovet at hjælpe, så kan ”bolden” alt 

andet lige ikke være på vores banehalvdel. 

 

9. Ejerskifteforhold 

 

Vedtægtsændringen blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, den 14. april 

2014. 

 

På mødet blev kommentarer til købsaftale og deklarationer gennemgået. Leo udarbejder svar 

til advokaten. 

 

10. Inspirationstur til Vildmoseporten 

 

Irma finder en dato. Gentages 5. gang. På www.vildmoseporten.dk er der link til en video fra 

stedet, ligesom man kan se billeder på hjemmesiden. 

 

11. Restaurering af bro over indløb til møllen 

 

Tilbagemelding fra Jørn Carlsen lyder på, at broen tidligst vil blive renoveret om 3-4 år. I 

mellemtiden har Kim repareret og malet gelænderet. 

 

12. Diverse 

 

Området er blevet et populært sted for fotograferinger af brudepar og konfirmander. 

 

13. Næste møde 

 

Mandag, den 6. oktober kl. 19.00 hos Dorthe og Kim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vildmoseporten.dk/
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Bilag 1. 

 
- der efterlyses lidt redegørelse for, hvad møllen skal bibringe lokalområdet. Redegørel-

se skal indeholde formidlingsindsats, åbningsdag og aktiviteter i og ved møllen. 

 

Renoveringen af møllen skal ses som fase 2 af et stort projekt, der omfatter forskønnelse af 

området omkring møllen og Vokslev Kalkgrav. Fase 1 er stort set gennemført, idet mølle-

damme og åløb er på plads, Skov-og Naturstyrelsens område er fornyet, sti til Vokslev er ud-

ført med adgang til geologisk udgravning.  

 

I fase 1 er formidlingsindsatsen opstilling af plancher, brochuremateriale på strategiske steder 

i kommunen samt etablering af en grejbank i Skov- og Naturstyrelsens lille museum til fri 

benyttelse af interesserede. I møllen renoveres og vises de redskaber, der anvendtes i møllen, 

beskrivende plancher og billedmateriale udarbejdes og der indlægges gennemsigtige plader, 

så arbejdsprocessen i maskineriet kan følges på sikker afstand.  

 

M.h.t. til åbningstider er møllen p.t. åben altid, men ”1.salen” er ikke tilgængelig p.g.a. sam-

menstyrtningsfare. Der bliver lavet et midlertidigt dæk, så der bliver adgang hertil også. 

 

Når møllen er færdigrestaureret, er forskellige tiltag i spil, åbningstiderne vil afhænge af dis-

se. 

 

Forslagene er: 

- udbyde en eller flere pakketure, bestående af rundgang i området guidet af kompetente 

lokale kræfter, med eller uden servering. Da ”bagmøllen” er et ret stort rum kan her 

indrettes siddepladser/spisepladser. 

- deltagelse i Møllerforeningens årlige mølledag. Dette foregår allerede. 

- åbne møllen i forbindelse med arrangementer i kalkgraven (friluftsgudstjeneste og Sct. 

Hansbål er allerede traditioner her). 

- servere kaffe og kage søndag eftermiddag, alt efter frivilliges formåen. 

- invitere lokale kunstnere til at udstille og sælge i møllens åbningstider 

- få disse til at lave møllerelaterede ting 

- lave julemarked i december måned med ”arbejdende mølle”  

- sælge mel fra ”Aurion”. 

- udbyde bagmøllen som mødelokale. 

- arrangere workshops med gamle håndværk som tema 

- invitere skoleelever/børnehavebørn til historiefortælling. Fortællerne kan iføre sig 

tidssvarende tøj, evt. lave små skuespil, hvor møllen spiller en rolle. 

- få lavet et foredrag i form af et dilettantstykke og bruge møllen som scene. 
- få folkedansere til at danse på plænen ved det lille museum evt. til mølledagen. 
- der kan etableres picnicrum i bagmøllen, som kan være åbent altid, idet det foreslås, at 

der laves en trådvæg mellem selve møllen og bagmøllerummet. 


