
 

 
Referat af bestyrelsesmøde, den 5. februar 2015 

 

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

sen, Ole Riis, Jørn H. Carlsen 

Referent: Irma Christensen 

 

1. Generel information 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand: Ole Riis, Næstformand: Ove 

Thinggaard Hansen, Kasserer: Leo Helmer, Sekretær: Irma Christensen 

  

2. Økonomi  

Egenkapital ca. kr. 40.000.  

 

I forbindelse med ejerskiftet og udmatrikuleringen burde der faktisk etableres en selv-

stændigt el-stikledning og separat forsyningsmåler, men da dette er en større omgang, så 

er det aftalt mellem Dorthe/Kim og bestyrelsen, at dette først gennemføres i forbindelse 

med restaureringen, og at det yderst begrænsede strømforbrug fortsat sker via Dor-

the/Kims el-måler og at der findes en fornuftig afregningsform på dette løbende.     

 

3. Medlemsforhold 

Kontingentopkrævninger er udsendt. 

 

Husk:   

Hvert bestyrelsesmedlem hvert år skal forsøge at skaffe mindst 2 nye medlemmer.  

 

4. Ansøgninger 

Tilsagnsbeløbet 600 tkr. fra Aalborg Kommunes Forskønnelsespulje skulle have været 

anvendt i 2014, hvorfor der skal søges fristforlængelse. Jørn og Leo har holdt møde med 

Lisbeth Machholm vedrørende dette. På samme møde blev der forespurgt om kommunen 

kunne frigive nogle af de bevilligede midler til dels mølletekniske registreringer ved møl-

lebygger Michael Jensen, og dels til forstærkning af mølleloftet, således publikum allerede 

nu kan få adgang hertil. 

På mødet blev det aftalt, at møllelauget officielt skulle ansøge om tidsfristforlængelse og 

frigivning af nogle af midlerne, og at ansøgningen skulle vedlægges en tidsplan, så kom-

munen kunne se at der var fremdrift i projektet.  

Et ”kig ind” skilt på møllen, ville også virke positivt i kommunens behandling af vores 

ansøgning, idet kommunale støttemidler skal komme en så stor kreds af borgere til gode 

som muligt.   

Lisbeth mente ikke at restaureringen kunne være et mål i sig selv, men at møllen efter re-

staureringen skal have et liv. Hvad skal den bruges til? Hvad kan møllen bidrage med til 

lokalsamfundet?      

 

Ansøgningsmaterialet skal ajourføres inden fundraisingen kan begynde. Leo har haft fat i 

arkitekt Poul Martin mht. ajourføring af hæfterne. Leo har lovet Poul Martin at komme 

med ændringsforslag. Ajourføringen og genoptrykningen af hæfterne kommer selvfølgelig 
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til at koste penge. Leo søger Vokslev Sparekasses Fond om støtte til dette. Ansøgnings-

frist til puljen er d. 1. maj 2015.  

 

Udtalelsen fra Nordjyllands Historiske Museum er rettet til, og teksten er tilføjet: at så vidt 

det vides, er Huul Mølle det eneste sted i Danmark, der findes en dobbelt mølledam sam-

men med en fungerende vandmølle. Denne tilføjelse må gøre Huul Mølle mere unik over-

for fonde og kommunen.  

 

Jørn er ved at lave en liste over mulige fonde, kontaktpersoner, ansøgningsfrister, hvad de 

støtter etc.  

 

Jørn og Leo forsøger at skaffe støtteerklæringer på restaureringen fra de lokale foreninger, 

ligesom det skal undersøges om, der kan laves egentlige samarbejdsaftaler med Aalborg-

hus, Nibe Skole og Vokslev Friskole, idet praktisk undervisning på stedet kunne være 

godt i forbindelse med den nye skolereform.   

 

Jørn og Leo arrangerer et visionsseminar med deltagelse af diverse ”kendte” og beslut-

ningstagere, for at få så mange gode ideer på bordet, om hvad møllen skal bruges til efter-

følgende. Efter mødet: Seminaret er planlagt til den 27. april og skal finde sted i Vokslev 

Forsamlingshus. 

 

Bestyrelsen kunne eventuelt tage kontakt til Godthåb Hammerværk for at høre om deres 

erfaringer. De har jo været igennem hele processen.  

 

Ansøgningsmaterialet skal indeholde forslag til formidling. Irma arrangerer inspirationstur 

til Vildmoseporten snarest muligt. Jørn forsøger at få arrangeret tilsvarende tur til Lille 

Vildmosecentret.   

På www.vildmoseporten.dk er der link til en video fra stedet, ligesom man kan se billeder 

på hjemmesiden. Efterfølgende er datoen fundet: 28. februar, hvor Lille Vildmosecentret 

og Vildmoseporten besøges. 

 

Ansøgningsmaterialet skal også indeholde en redegørelse omkring den fremtidige drift og 

vedligeholdelse, når møllebygningen er restaureret.  

 

Jørn har undersøgt om Kulturarvsstyrelsen skal godkende restaureringen. Da hverken møl-

lebygningen eller området er fredet har Kulturarvsstyrelsen ingen myndighed omkring re-

staureringen.  

Aalborg Kommunes Plan og Udvikling henviser til Nordjyllands Historiske Museum og 

Lise Andersen. Hvis der skal ske ændringer på møllebygningen skal der ansøges om byg-

getilladelse. Hvis der kun gennemføres vedligeholdelsesarbejder skal der ikke.   

 

Leo og Jørn deltager i konference, arrangeret af Naturstyrelsen, den 4+5. marts m.h.p. 

lobbying i forbindelse med fundraising. Stadsarkitekt Peder Balzer, Aalborg Kommune 

skal være foredragsholder, hvorfor Jørn og Leo arrangerer møde med afdelingsleder for 

stadsarkitekten Thina Wallin inden.   

 

 

 

http://www.vildmoseporten.dk/


 

 

 

 

Side 3 af 3 

5. Hjemmeside / Facebook 

Leo har ajourført hjemmesiden for nyligt. 

 

Der skal oprettes en facebookside samt en gruppe på facebook for møllelauget. Irma ken-

der en, der kan. 

 

På hvert bestyrelsesmøde aftales der, hvem der lægger hvad ud på hjemmesiden / Face-

book.  

 

6. Dansk Mølledag:  

I.a.b. 

 

7. Infotavle til jævnstrømsgenerator 

Leo sætter gang i produktionen. Gentages 6. gang.  

 

8. Forsikringsforhold 

Dorthe tager kontakt til Alm. Brand forsikring for at få et tilbud på den/de nødvendige 

forsikringer 

 

9. Møllepuljen:  

I.a.b. 

 

10. Vandindvindingstilladelse:   

I.a.b. 

 

11. Ejerskifteforhold:  

Er på plads, endeligt skøde er modtaget. Møllelauget ejer nu møllebygning og 250 m2 

grund.  

 

12. Diverse 

Kim sætter ”Huul Mølle”-skiltet op på møllebygningens gavl. 

 

13. Næste møde:   

Mandag, den 9. marts kl. 19.00 hos Dorthe og Kim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


