
 
 

Møde nr. 1 - 2. november 2021 

Deltagere:  Else M. Rasmussen   

  Dorthe Hyldahl    
  Bente Kvist 
  Ole H. Riis 
  Edda Medici og Gert Krabsen  
  Susanne og Karl Kristian Andersen 
  Hanne og Jørn Carlsen   
  Birthe og Lasse Ebdrup  
  Irma Christensen og Leo Helmer 
   

Afbud:   Kim Hedegaard 
 Kathrine Gellert 
 Kirsten og Kresten Fisker    

 

1. Generelt om møllekorpset Aktion 

Formand for møllelauget Leo Helmer bød velkommen, og fortalte om intentioner med 
møllekorpset, som kort fortalt er følgende: 

 Møllekorpsets opgave er primært at servere kaffe og formidle møllens historie for 
weekendbesøgende i Huul Mølle.  

 Møllekorpsets sekundære opgave er at sørge for, at Naturstyrelsens område med 
lavuer mm. er ryddeligt og indbydende.  

Møllekorpset er i øvrigt selvbestemmende – dog under iagttagelse af Huul Møllelaugs 
frivillighedspolitik, som møllekorpset vil få mulighed for at præge.   

Det skal være rart at være i Møllekorpset, så efter Leos mening er det bedre at holde 
mindre åbent end at belaste medlemmerne med alt for mange vagter. Hvis alle 18 
medlemmer tager 4 vagter om året, kan møllen være åben i 18 weekender eller cirka 
4 mdr. Hvis vi skaber et hyggeligt møllekorps, kommer der sikkert også flere til, og så 
kan vi drøfte om ”åbningsperioden” evt. skal udvides.  

Vagterne vil være lørdag-søndag omkring eftermiddagskaffe-tid om sommeren og i 
forbindelse med helligdage, hvor møllen holdes åben.  

Et godt fungerende møllekorps vil være yderst vigtigt i forhold til driften af vandmøllen 
fremover. Møllebestyrelsen (som også deltager i møllekorpset) vil ikke være i stand til 
at klare driften alene.  

Møllekorpset kommer ikke rigtig i gang før næste restaureringsetape er færdig, men i 
forbindelse med fundraisingen, er det vigtigt at kunne vise, at møllekorpset allerede er 
kommet godt i gang.   

 

2. Beklædning - Sponsorer   

Der er indhentet tilbud på beklædning fra Lars Larsen, Tøjeksperten i Nibe. 

Den oprindelige tanke var at søge støtte til beklædningen ved Aalborg Kommunes 
Landdistriktspulje, men da der er mange foreninger i Aalborg Kommune, tør man ikke 
begynde at støtte sådan noget.    

I stedet foreslog Leo at søge støtte hos Velux Fonden, som har en pulje, som hedder 
Aktive Ældre. Til brug for ansøgningen skrev alle deltagerne sig ind på en liste med 
navn, alder og nuværende / tidligere beskæftigelse, og gav Leo lov til at bruge oplys-
ningerne i forbindelse med ansøgning til Velux Fonden.  
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Bliver det aktuelt at oplyse navne eller andet på møllekorpsets medlemmer i forbin-
delse øvrig fundraising, får alle selvfølgelig besked herom inden.   

Lykkedes det er opnå støtte til beklædning, vil alle, som er med i møllekorpset fra 
starten, få tilbudt beklædning.   

3. Formidling     

Der er selvfølgelig mange i møllekorpset, som ikke kender Huul Møllelaugs historie, 
men Leo har udarbejdet et foredrag, som han bruger ved guidede firmabesøg i møl-
len. Foredraget findes endnu kun som talepapir, men når det er skrevet om, får alle 
en kopi, så man kan svare på de fleste spørgsmål fra de besøgende.   

Desuden er det planen, at undervise møllekorpsets medlemmer løbende i møllens hi-
storie, restaureringen mm.  

 

4. Frivilligpolitik   

De første punkter på frivilligpolitikken blev drøftet, men vi kom ikke så langt, inden der 
begyndte at komme folk, som ville deltage i den efterfølgende generalforsamling.  

Bestyrelsen gør nok dokumentet til et endeligt dokument, da dokumentet skal bruges 
i forbindelse med fundraisingen, men politikken kan altid ændres, hvis der er behov 
for dette senere.   

 

5. Økonomi   

Huul Mølle er kommet på Aalborg Kommunes driftsbudget fra 2022, med en årlig be-
villing på kr. 15.000. Sammen med kontingentbetalingen fra ca. 130 medlemmer er 
der mulighed for en fornuftig og spændende drift.   

 

6. Næste møde   

Det blev aftalt at holde næste møde nede i møllen til foråret 2022.  

Her vil det være muligt at få lidt mere tid sammen, og så alle kan blive sat ind i møl-
lens historie, bygningsrestaureringen og den kommende restaurering af gangtøj etc.  

Bestyrelsen indkalder til nyt møde til foråret.  

 
 

 

 
 


