
Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling 2017 

 i Skamstrup Møllelaug 

Møllebanden: 

Møllebanden har i denne sæson været meget aktiv og fået rigtig mange opgaver fra hånden. 

� Arbejdsdage 

o Der har været afholdt en del arbejdsdage foruden de dage hvor der blev malet vinger. Der 

er hele tiden noget der skal gøres, og det vil der også være i det kommende år. Det er ikke 

alle arbejdsdage der har haft lige stor opbakning. Sådan er det nok, men vi vil da gerne 

have det anderledes.  Til gengæld tror jeg ikke der har været ret mange torsdage hvor 

torsdagsholdet ikke har været på møllen. Vejret eller energien har ikke altid været til så 

meget arbejde, men møllen er blevet tilset, hvilket er meget vigtigt. 

 

� Nye bænke og belægning sten 

o Ikke kun møllen skal vedligeholdes. Det skal området og faciliteter også. I år var det vores 

bænke der stod for skud. Silvan var så gavmilde at sponsere os to kraftige bord og bænk 

sæt. Det var dejligt, men gav faktisk også en udfordring. De er ikke sådan lige til at flytte, 

når der skal slås græs. Heldigvis var der nogen, som havde en bunke belægningssten i 

overskud. Så kan de to bænke få fast plads på et græsfrit område. Opgaven med at lægge 

stenene venter dog på at blive løst. 

o Vi har også fået sponseret materialer til 2 hestebomme af Lars Holst på Lindholt. 

o I foråret fik vi ”sponseret” en del byg, som vi ville male på foderkværnen og levere tilbage 

til ejer igen. Det blev prøvet, men resultatet var meget for fint til køer. Tanken var da at 

køre det på valsen, men den var ikke helt køreklar. 

 

� Småsten på omgangen dårlig ide 

o Der findes ikke en drejebog til alle former for vedligehold på en mølle. Vi må derfor af og til 

afprøve nogle ideer. De er ikke alle sammen brugbare. Taget over karnapperne fik nyt tjære 

på. Vi tænkte at det så var en god ide at lægge småsten over. De vil vel blive trådt ned i 

tjæren. Måske, men der var også en del som blev slæbt med ind i møllen. De ødelægger 

gulvet og kan potentielt havne i melet. Dem skal vi have fjernet og lagt fliser istedet 

 

� Maling af vinger 

o Der er i år brugt uendeligt mange timer på afrensning, slibning, grunding og maling af 

vinger. Det lyder måske ikke som nogen stor opgave. Det er da bare noget maling og en 

pensel. Det er så helt forkert. Det er en kæmpe opgave, fordi der ikke er nogen større flade 

sider, og alle stykker træ har 4 sider. Der ud over er det noget nemmere, hvis man kan stå 

på jorden.  Jeg synes, at de som deltog i opgaven var fantastisk ihærdige og vedholdende.  

Vi skylder dem en særlig tak. 

 

� Vingeaksel 

o Vi har i noget tid set at der blev rystet noget underligt brunt træstof ud af vingeakslen. Ved 

et nærmere eftersyn viste det sig, at der nok er noget galt inden i. Et større renoverings-

projekt blev sat i gang med deltagelse af dele af møllebanden og møllebygger Jørn Nilsson. 

Der blev lavet en plan over, hvad der skal gøres og senere også en tidsplan. Den plan er af 

ude fra kommende årsager blevet skubbet lidt, men akslen vil være klar til at dreje igen 

inden åbningsdag. Det koster nogle penge, men ikke så meget som frygtet, da vi selv laver 

næsten alt. Vi har derfor valgt ikke at søge fonde. 



� Diverse 

o I juni måned havde vi planlagt et kursus for møllersvende. Dette måtte vi desværre aflyse 

på grund af for få tilmeldinger. 

o Fugerne imellem kampestenene på møllefundamentet ved køregangene 

o Vinduerne på møllen sider er blevet renoveret 

Turisme: 

� Turist info i møllen  

o Vi har i nogle år haft nogle små laminerede skilte siddende ved de forskellige maskiner og 

ting i møllen. Det fik vi i foråret gjort meget bedre med større skilte med billeder og 

illustrationer samt et stort banner om laugets historie. Dem har vi set, at besøgende har 

været meget glade for. 

 

� Gruppebesøg 

o Vi har haft 4 anmeldte gruppebesøg:  minikonfirmander, campingplads, stor gruppe fra en 

kommune, mindre gruppe pensionister fra Jyderup 

 

Bestyrelsesarbejde: 

� Bestyrelsen har holdt 10 møder i år med god deltagelse. Suppleanterne har også deltaget. Tak for 

indsatsen i bestyrelsesarbejdet alle sammen. 

 

� Forlængelse af aftale om mast 

o TDC kontaktede os, fordi de gerne ville forlænge aftalen om mobilmasten lidt før den gamle 

aftale udløb. Til gengæld ved vi så, at vi har den min. 5 år mere. Uopsigelig for os 10 år. 

Lejen faldt lidt, men vi fik den forhandlet lidt op i forhold til deres tilbud. Vi har nu også fået 

styr på, at de skal kontakte os, når der skal laves noget større arbejde på masten eller 

teknikskabene. 

 

� EUC 

o Vi forsøgte at få en aftale i stand med EUC om maling af vinger som en del af deres 

virksomhedspraktik. Det endte med at vi sagde nej tak pga. af prisen på det stillads der 

skulle sættes op. 

 

� Fællesmøde / samarbejde med FSO i flere omgange  

o Efter vores og FSO´s generalforsamlinger sidste år planlagde formændene at mødes, og 

også at begge bestyrelser skulle mødes. Desværre gik deres formand pga. sygdom, og det 

hele faldt til jorden.  FSO har nu en ny bestyrelse, og vi genoptager planen straks efter 

denne generalforsamling. 

 

o Ansøgning til Tryg. I august lavede FSO, kirken og Møllelauget en fælles ansøgning til Tryg 

Fonden om en hjertestarter. Den skulle sidde på kapellet, som den mest centrale og 

tilgængelige plads. Vi har desværre aldrig fået nogen respons. Vi kan søge igen 1. sept. 

 

� MobilePay 

o Møllelauget må følge med tiden på de områder, som ikke er historisk betinget. Derfor har 

vi nu fået MobilePay. Det koster lidt pr. transaktion, men det efterspørges af og til. Nu kan 

de færreste sige, at de har glemt penge til entre eller 1,5 kg. mel. 

 



o Indførelsen af MobilePay og tidens udvikling har betydet, at vi ikke længere udsender 

girokort. Det koster noget at få lavet girokort, og det koster os gebyr at modtage 

betalingen.  Vi har nu sendt kontingentopkrævninger ud med 3 nye betalingsmetoder to 

gange og må evaluere på det på næste møde. 

 

� Droneflyver billeder 

o En drone pilot kontaktede os sidste forår og spurgte om lov til at flyve på møllebakken. Han 

fik lov, og vi har fået 3 flotte billeder samt en film til fri afbenyttelse. Det er dejligt, når 

nogle tænker på os med den slags nye muligheder. 

 

� Vingesus 

o Vingesuset er som altid udkommet 2 gange om året, men så ophører "plejer" også. Kari og 

Hanne har i mange år haft opgaven med redigeringen. Det har sikkert ikke altid været nemt 

at trække stof ud af os andre.  Tak til dem for et stort arbejde. Nu har Helga og Vivi 

overtaget jobbet, og de har fornyet bladet. Det har bla. for første gang i 25 år fået en ny 

forside. Vi fik denne gang mulighed for at få det trykt i farver uden at det væltede 

budgettet. Flot blad. Vi glæder os til de næste. 

 

Arrangementer: 

� Info skærme 

o Der er opsat info skærme af lokalforum i Mørkøv, Knabstrup, og Jyderup. Vi har benyttet os 

af disse skærme til reklame for hvert arrangement. Det er gratis, og vi mener at spore at de 

giver noget.  

� Åbningsdag 

o Vi syntes selv at vi havde lavet et rigtigt godt program til første åbningsdag. Det var der 

desværre meget få gæster, som oplevede. Vi var skuffede, men vi fik afprøvet nogle ting, 

som kan bruges en anden gang. Vi havde sat teltet op. Det har vi ellers ikke brugt meget 

siden indkøbet. 

 

� Dansk mølledag 

o Der var lidt flere gæster end til åbningsdagen. Mange af tingene stod klar fra åbningsdagen, 

så det var ikke så stor en opgave at gøre klar. Så kan man også bedre acceptere et mindre 

besøgstal end ellers.  

 

� Mølletur til  Agersø 

o Den årlige mølletur gik til Agersø Mølle, hvor vi mødte venlige og engagerede øboere. 

Vejret var med os, og vi havde en rigtig god tur.  

 

� Høstarrangement 

o Præsten spurgte, om vi på en eller anden måde kunne inddrage møllen i høstgudstjene-

sten. Det var en god ide. En stor procentdel af deltagerne fra kirken gik med op til os og 

hyggede sig med grillpølser og forskellige aktiviteter vedr. høst. Vi var meget usikre på, hvor 

længe vi kunne forvente, at de ville blive. De hyggede sig så godt, at de blev længere end 

forventet, og vi fra møllelauget havde også en rigtig god dag. 

 

� Andespil 

o Der er ikke så meget andet at sige end jeg plejer. Det gik igen fantastisk godt. Mange 

spillere, mange præmier fra de handlende, og samme gode overskud. Det var i øvrigt det 

eneste arrangement som havde en tovholder uden for bestyrelsen. 

 



� Julemarked, Tænd Lys, Juletræssalg 

o Vi havde klargøring til julemarked den første søndag i advent, derfor sluttede vi dagen med 

Tænd Lys arrangementet. Vi havde forinden talt om, om vi skulle lave noget om på vores 

del af arrangementet, men fantasien rakte ikke til større ændringer. Det var nok meget 

godt, for deltagerne bekræftede, at vi har en tradition, som vi ikke skal pille ret meget ved.  

Der var god deltagelse. 

o Julemarkedet var godt besøgt. Lørdag havde vi faktisk ret travlt næsten hele dagen. Søndag 

skulle vi helt hen til kl. 13, før der kom nogen, men så var der tryk på igen. Vi havde en flot 

omsætning, men der er også store omkostninger, så overskuddet svinder noget ind. Vi har 

talt om, hvorvidt det er en acceptabel indkomst i forhold til det store arbejde. Vi er nået 

frem til, at det et det. Vi har lægger godt nok meget arbejde og tankevirksomhed i, men vi 

får også en stor oplevelse hvert år. Det samme får vores gæster, og vi får god omtale i 

aviser. Det må være en god reklame også for møllen på andre tider af året. 

o Juletræssalg. Som noget nyt prøvede vi at sælge juletræer tæt på jul ved en særlig åbnings-

dag. Der var mulighed for gløgg og æbleskiver i møllehuset. Det var meget få, der ønskede 

det. Vi solgte nogle træer, men ikke nok i forhold til indsatsen. Vi prøver igen i år. Der skal 

nok lidt mere til at løbe den ide i gang. Graveren fik resten af træerne op og solgte næsten 

dem alle. 

 

Det var året 2016-2017 i korte glimt. Det er jo umuligt, at omtale alt der er sket eller behandlet på møder. 

Det er lige så umuligt at takke alle, der har bidraget til Møllelaugets ve og vel, men tak til alle jer, der på en 

eller anden måde har bidraget.  

Jeg synes, det er svært at opsummere på ét år. Lige om lidt skal vi opsummere på 25 år. Selv om vi ikke helt 

er nået til 25 års dagen, vil jeg sige tillykke til os. Det er faktisk godt gået. Det bliver spændende at se, hvad 

det næste år og de næste 25 år bringer.  

 

 

 


