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Forord  
Frivillige er alt afgørende for Huul Mølle. Det er ikke muligt at bevare vandmøllen og formidle 
vandmøllens historie uden en række dygtige og engagerede frivillige. Derfor har Huul Møllelaug 
udarbejdet denne frivilligpolitik.  

Huul Mølle er en unik vandmølle, som ligger i et smukt naturområde i Vokslev ved Nibe. Området 
indeholder flere spændende turistattraktioner, og netop antallet af oplevelser gør det attraktivt at 
besøge området.  

Vi ønsker derfor at skabe en sammenhængende oplevelse for gæsterne, som efter et besøg i møl-
len opfordres til at bevæge sig ud i naturområdet, hvor man kan få yderligere oplysninger om 
Vokslev Kalkgrav, Storkebakken med minder fra Sønderjyllands genforening med Danmark, den 
geologiske udgravning med fiskeleret, som stammer fra et meteornedslag for 65 millioner år siden, 
og endelig Binderup Å, som lige omkring vandmøllen er en af Danmarks fineste vandløbsstræk-
ninger.  

Huul Mølle-området besøges af ca. 8-10.000 gæster om året, som alle helst skal havde en god 
oplevelse. Denne oplevelse skal vores frivillige være med til at give dem.  
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Frivillige kan forvente  

 at man – efter nærmere aftale med møllelaugets bestyrelse – kan bestille trøje og T-shirt 
med Huul Mølles logo i Tøjhuset, Nibe. Bestilling af alternative beklædningsgenstande er 
også muligt.  

Beklædningsgenstandene skal anvendes i forbindelse med vagt i møllen, men må også 
gerne anvendes privat, hvis det sker med omtanke.  

 at modtage grundig introduktion om de arbejdsopgaver, som møllelaugsbestyrelsen ønsker 
udført, og at egnede materialer, værktøjer mm. - for at kunne løse opgaven - stilles til den 
frivilliges rådighed.  

 at frivillige ikke bliver sat til arbejdsopgaver, som man ikke ønsker/magter. Ingen skal føle 
sig forpligtet udover egne evner.  

 at modtage undervisning om Huul Mølles historie, samt naturen og kulturen omkring vand-
møllen. 

 at blive løbende orienteret om vigtige begivenheder og/eller beslutninger i møllelauget.    

 at få rig mulighed for at blive en del af fællesskabet omkring Huul Mølle ved fx at blive invi-
teret til arrangementer, udflugter, møder mm.  

 at kaffe, te og vand er gratis, når man har vagt i Huul Mølle.  

 at man gratis kan låne diverse udstyr, hvis man ønsker at anvende møllelaugets lavvuer.   

 at få 25 % rabat på varer, som sælges fra møllen.   

 at arbejdet som frivillig påskønnes af Huul Møllelaugs bestyrelse.  

 at møllelauget har tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, samt en erhvervsansvars-
skadeforsikring. Frivillige er således godt forsikret under arbejde i møllen.      

 
 

Huul Møllelaug forventer  

 at alle frivillige viser fuld loyalitet over for Huul Møllelaugs formulerede værdier og mål, som 
beskrevet i forordet.  

 at der er respekt for Huul Møllelaugs beslutninger om logobeklædning og øvrige goder.  

 at alle frivillige medvirker til at skabe en god oplevelse for gæsterne gennem en venlig, 
imødekommende og engageret væremåde. Desuden forventes det, at de frivillige sætter 
sig ind i Huul Mølles historie samt viser interesse i naturen og kulturen omkring Huul Mølle. 

 at de frivillige hjælper til i det omfang, de har evner og muligheder. Medlemmer af mølle-
korpset forventes dog at tage ca. 4 vagter hen over sommersæsonen. En vagt strækker sig 
over en lørdag eller søndag eftermiddag.  

 at de frivillige ringer og giver besked, hvis de er syge eller forhindrede.  

 

 



Formålsparagraf 
Vedtægterne fastlægger at foreningens formål er at erhverve, istandsætte, vedligeholde og bevare 
Huul Mølle. Formålet er desuden at fremvise Huul Mølle for offentligheden og på anden måde for-
midle information til offentligheden om Huul Mølle.   

 
Møllebestyrelsen 
Møllebestyrelsen er det samme som møllelaugsbestyrelsen. Det er bestyrelsens ansvar at for-
målsparagraffen opfyldes. Det er desuden bestyrelsen, der har det overordnede ansvar i forhold til 
ejerforhold, økonomi, myndigheder, offentlighed, formidling, medlemmer og frivillige i møllelauget.   

 
Møllekorps 
Møllekorpsets primære opgave er at male og servere kaffe (og evt. kage/håndmadder etc.) samt 
formidle møllens historie for besøgende i møllen.  

Møllekorpsets sekundære opgave er at sørge for at Naturstyrelsens område - hvor lavvuer, grill, 
skraldespand og muldtoilet er placeret – fremtræder ryddeligt og indbydende.  

Det skal være rart og hyggeligt at være med i møllekorpset. Fællesskab, sammenhold og god 
stemning er selvfølgelig noget man selv skaber, men så længe økonomien tillader det, vil møllel-
augsbestyrelsen bidrage ved at skabe nogle gode rammer.   

Møllekorpset er selvbestemmende og kan således selv bestemme, om eller hvordan møllekorpset 
ønsker at organisere sig, men møllekorpset skal selvfølgelig overholde nærværende frivilligheds-
politik og beslutninger truffet i møllelaugsbestyrelsen.  

Det forventes, at møllekorpsets medlemmer hver tager 4 vagter fordelt hen over sommerperioden. 
Hvis møllekorpset har flere end 20 medlemmer, vil antallet af vagter kunne reduceres. En vagt 
strækker sig over en lørdag eller søndag eftermiddag.  

 
Møllegruppe   
Den frivillige møllegruppe er etableret for at hjælpe møllelaugsbestyrelsen med vedligeholdelse af 
møllebygning og grønne områder.  

Møllegruppens opgaver vil typisk være at deltage i mindre opgaver, såsom maling og småreparati-
oner på møllebygning og madpakkehus, græsslåning, opstilling og nedtagning af lavvuer, opfyld-
ning af brochureboks mm.  

Andre opgaver kunne være at udlevere/modtage udstyr til overnattede lavvugæster, have telefon-
vagt eller forskellige opsynsopgaver.     

Møllegruppen har således ikke egentlige vagter - som møllekorpset - men tidsafgrænsende opga-
ver.   

Ved større arrangementer vil møllekorpset typisk stå for kaffeproduktionen, og møllegruppen for 
bordopstilling, borddækning, servering, oprydning og opvask – men forhåbentlig vil grænseflader-
ne mellem møllebestyrelse, møllekorps og møllegruppe være meget flydende.   

Det skal være rart og hyggeligt at være med i møllegruppen. Fællesskab, sammenhold og god 
stemning er selvfølgelig noget man selv skaber, men så længe økonomien tillader det, vil mølle-
bestyrelsen bidrage ved at skabe nogle gode rammer.   

 

 

 

Frivilligpolitikken er vedtaget af Huul Møllelaugs bestyrelse d. 9. marts 2022 


