Nr. 1 April 1996

S.årgang

Adresseliste for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Næstformand:

Hans Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

Kasserer:

Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Sekretær:

Gitte Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

Øvrige medlemmer:

Hanne Storgaard, Tømmerupvej 8,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.90.57
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Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.54.27
Hanne Bach, Nørreskovvej 1, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.07
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"Vingesuset" udgives af Skamstrup Mølle/aug.

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle
Gør brug af møllelaugets postgirokonto

0872415
Vi siger TAK til alle, som støtter projektet Det være sig
bidragydere, møllevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører·
kort sagt til alle, som med en hjælpende hånd, med positive
tilkendegivelser eller økonomisk er med til at bevare Skamstrup
Mølle.
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Redaktøren har ordet:
•.•..
Kalenderen siger, at det nu skulle være forår
- og de første vintergækker har da også;:...,
fundet vej til vasen på køkkenbordet. Det er ~
en dejlig tid, vi går i møde og jeg vil ønske]
alle vore medlemmer et rigtigt godt forår og
en dejlig sommer.

'"-

.":..-~
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Møllen - ja, der sker ikke alt det, som vi alle kunne drømme om - men
med forårets komme må vi håbe, at der nu igen kommer gang i det store
arbejde. I bestyrelsen er der truffet beslutning om en mere målrettet
indsats for det frivillige arbejde, der gøres, ligesom vi har diskuteret
muligheden for at købe os til færdiggørelse af nogle opgaver. Herom kan I
høre mere på generalforsamlingen
den 24.april kl. 19.30.
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37g 832.Som noget nyt vil der blive holdt et foredrag denne aften, så mød op og få
en hyggelig aften.
Husk dog forinden at betale kontingent for 1996
på 100,00 kr. pr. medlem.

390

Da jeg har besluttet mig for at overlade min "stol" i Møllelauget til en
anden, vil jeg denne gang slutte med en stor tak til bestyrelsen for et godt
samarbejde og mange timers hyggeligt samvær.
Hanne
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INDKALDELSE

Ordinær generalforsamling
den 24.april 1996 kl. 19.30
i Skamstrup Præstegård

Sk~~trup
, januar 1996.
Sammenligning af regnskaber
1992

+

1993

1994

+

+

1995.

(afrundede kronebeløb!)
SKAMSTRUP l-IÆlLLEL\UG
Bestyrelsen.

1992 (4 rrdr,)

INDrÆX;TER:
Kontingenter

.

Gaver •.....•............•.......
Fonde

+

off. tilskud ..•.......•.

Arrangementer

+

div. salg ......•

Annoncer i "Vingesuset
Samlede indtægter

13450

1993
17955

17025

1994

1995
18400

24046

10525

15671

2553

O

24000

10000

7500

21974

61645

72984

93059

2300

7900

6900

7600

•..•..•.•..•.... 61770

122519

122580

129112

n

•••••••••

,

Dagsorden ifølge vedtægteme. Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Ifølge vedtægtemes §6 skal der til bestyrelsen på ulige årstal vælges 3 personer.
På valg er derfor: John Christensen, Gitte Husballe, Hanne Storgaard og Hanne
Bach. Alle undtagen sidstnævnte modtager genvalg.
Der skal vælges en suppleant og en revisor. Begge vælges for 2 år.
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UI:GIFTER:
Administration

..•...•.......•...

1436

3517

3020

2938

Møllearbej de •...••..•.......•...

2500

81737

88163

13270

Arrangementer

salg af div .•..•

8536

28531

39196

55392

Annoncer ••...•......•..••...•.•.

977

1048

1228

1711

Forsikringer

530

1282

722

3969

13980

116117

132331

77280

OVr.:RSKUDDE ENKELTE AR .......... I 47790

6402

I - 9750

I 51833

+

.........•...•.•....

Samlede udgifter

•...•.•.........

SA'IT~BDE INDTÆGTER
SN1LEDE UDGIFTER

17/9 1992 - 31.12.1995
17/9 1992 - 31.12.1995

...kr. 435.981
•..kr. 339.708

Re.
KASSEBEHOLDNING

TIL

PR. 01.01.1996 .•.••..•...•.• kr.

/'!' .•.

Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlingen
kontingent for ] 996 og kun ved personligt fremmøde.

har betalt

Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest
8 dage inden generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen
vil Børge Gert Olsen, Jerslev, holde foredrag og vise
lysbilleder over emnet "Kongens Møller", d.v.s.
Strids Mølle, Bromølle, Rangle Mølle, Øresø Mølle
og Gryde Mølle.
Lauget plejer i den gode sags tjeneste at opkræve et mindre beløb for kaffe og
kage, ligesom der kan købes øl og vand.

96.274

========================================================

HUSK BETALING AF KONTINGENT
KR. 100,00 PR. PERSON
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Mølledagbogen

fortæller:
Skamstrup, Januar 1996.
All.SRl"GNSKlIJ3
FOR SI<A."1S1'R.UP
M0LLELAUG
All.ET1995.

Det er fredag den IS.marts. Mølledagbogen
skal ajourføres!
lille kapitel skal føjes til møllens lange historie.
Kapitlet er enkelt og ligner på mange måder de foregående.
des - andet ikke, sådan er det, hvor der handles!

SKAMSTRUP l-<.øIl.EUUG

Endnu et

Bestyrelsen.
Postgirokonto: 0872415.

Kontingenter
Private gaver

SEPTEMBER.

Det blev måneden, hvor kommunen ansatte ny projektleder. Vi nåede lige i sidste dagbog at sige velkommen til Ole Schneekloth. Den sidste dag i måneden var afsat til arbejdsdag. "Møllebanden"
var på spil igen og fik ordnet en masse ting, bl.a. gravet op til vandmåler.
Ved god og gratis hjælp af Poul Madsen og Kurt Frederiksen, Mørkøv,
bliver vandmåleren etableret i begyndelsen af OKTOBER. Tak til dem
og til Skamstrup Vandværk for gode vilkår fremover I
Beskæftigelsesprojektet
etablerer ny skurvogn på mølIebakken,
og der
arbejdes med gulv, vinduer og gelænder. Hatterammen tages indendøre
hos Erik Johansen, den skal skilles ad og renoveres. Fra Jørn Nilsson,
Løve, får vi råd og vejledning.
Og så er der røre i andegården!
Bogstavelig
talt! De mange ænder,
opdrættet hos Jan og Heidi i Skamstrup, skal slagtes til andespillet den
27.10. Det bliver en rigtig god aften. 140 deltagere, omsætning på mere
end 10.000 kr. og overskud på 6.500 kr. Tak til sponsorer, Jan og Heidi
samt alle hjælpere.

Uf'...GIFI'ER

INDI'Æm'ER.

Noget lykke-

Fonde

kr. 18400,00
+

renter

kr.

2553,17

Administration
kr. 2937,60
/1øllearl::ej
de .....•........ kr. 13269,75
Arrangementer

off. tilskud

kr.

7500,00

Arrangementer + salg af div
Annonceindt:egter "Vingesus"

~.

93058,75
7600,00

Indtægter ialt

Balance ••.•...•.•.............

+

+

køb af div.kr. 55391,50

Annoncer

kr.

1711,25

Forsikringer

kr.

3969,00

kr. 129111 ,92

Udgifter ialt
Årets overskud

kr. 77279,10
kr. 51832,82

kr. 129111 ,92

•..........................

kr.129111,92

k.J(-.

STATUS PR. 31.12.1995.
Beholdning pr. 01.01.1995
Overskud året 1995

kr.
kr.

44441,67
51832,82

.... kr.

96274,49

Indestående på Girokonto
Kontantl::eholdning

kr.
kr

93782,73
2491,49

Saldo pr, 31.12.1995

kr.

96274,49

Kassel::eholdning pr. 31.12.1995

===~=============================================
NOVEMBER starter med arbejdsdag og nørkledag. 15-20 personer gør
en indsats på møllen og i præstegården, hvor der nørkles til julemarkedet.
I løbet af måneden får vi en stor levering af vin, 100 flasker sponsoreres
af SuperBrugsen, en del sælges til virksomheder og bruges som julegaver
4

Skamstrup den 22.01.1996:
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Ruth Christensen, kasserer

fortnand

nstående regnskab er revideret og fundet i 05den den

~.'
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1996:

d~
Kaj Nitschke
revisor.
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MØLLEARBDEJDET

Efter en lang og kold vinter venter vi på en varmere
bedre forhold for møllearbejdet

.
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til diverse
julemarked

~~~:~

medarbejdere.
Bestyrelsen
95. Og snart er det så vidt'

holder

møde

og

planlægger

årstid, og dermed
Den 9. DECEMBER er forberedelserne
til det 4.julemarked afsluttet, og
dørene åbnes søndag den 10. Igen viser det sig, at interessen er usvækket
for møllerestaureringen.
Mange gør en flot indsats og folk bakker op om
markedet Der er et godt salg - også af de nye møllefrimærker,
fremstillet
specielt til lejligheden - og igen: ved gode menneskers hjælp (læs: Jørn
Hansen, Mørkøv, tegner og Ole Hahn Petersen, Mørkøv, bogtryk!)
Økonomisk resultat af markedet: Omsætning ca. 30.000 kr. - overskud ca.
17.000 kr.!

Siden efteråret er vi blevet færdige med at skifte gulve i møllen (4 etager). Nu kan man således færdes sikkert hele vejen op gennem møllen,
Arbejdet med at bygge møllehatten skrider roligt fremad, Det bærende
bjælkelag i møllehatten er renoveret efter behov, og tagspån til hatten
skulle været skåret, når bladet her udkommer. Endvidere har vi indkøbt
næsten alt det træ, der skal bruges til møllehatten.
Planen for sommeren er at få bygget møllehatten. Det gode arbejde som
"mølleholdet" fra kommunen har udført indtil nu, ved vi ikke, hvor længe
fortsætter eller hvordan. Fra kommunens side er der planer om at ændre
på beskæftigelsesprojektet,
som også omfatter de mennesker, der arbejder
på møllen. Det kan betyde, at der ikke vil være arbejdskraft at hente fra
den side til arbejde direkte på møllen. De fleste arbejdsopgaver skaludføres på Saltoftevænge,
som er en produktionsskole.
Om det ender sådan,
ved vi ikke, men det vil knibe meget for kommunen at leve op til, hvad de
har stillet os i udsigt,
Det er svært at sige, hvordan vi får hat på møllen, men at det lykkes inden
årets udgang er vi sikre på.
I det kommende halvår vil der blive en del arbejdsdage. Vi vil tage direkte del i bygningen af selve møllehatten.
Der vil være mange forskellige
opgaver at tage fat på. En af de kendte opgaver, der venter, er tjæring af
tagspåner. Det gik som et rigtigt godt teamwork sidste gang. De første
arbejdsdage
er skitseret nedenunder
og vi vil prøve at informere om
yderligere arbejdsdage senere.

JANUAR - FEBRUAR - MARTS:

,..
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Månederne tages under et' Kulden
og vinteren har lagt sig over landet og det sætter sit præg på møllearbejdet. "Projektet" holder sig mest indendøre og arbejder med værkstedsopgaver til forberedelse af møJlehatten. Spændende er det, hvornår der konkret begynder at tegne sig et billede af den nye hat Bestyrelsen håber at
det lykkes i 1996, men
!
Også på anden vis er det stille måneder. Et par bestyrelsesmøder,
møder
med kommunen, aftaler vedrørende levering af materialer, lidt salg af vin,
nogle arbejdstimer på møllen - er hvad programmet lyder på!
Arsregnskabet afsluttes med henblik på generalforsamlingen
i april. "Desværre" er der et alt for stort overskud!! D.v.s.: Vi fik ikke brugt nok til
møllerestaureringen
i 1995! Indtægter, udgifter og årets overskud fremgår
andetsted af kasserens regnskab.
- Og så er det man glæder sig til foråret med håb om, at aktiviteterne
kring mølen stiger. Vi får se næste gang dagbogen fortæller.

om-

John

Vi starter klo 9.00 med en kop kaffe i skurvognen på
følgende lørdage: Den 13. og 27.april,den 25.maj samt
den S.juni.
16
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kan bruges, stor som lille indsats er guld værd.
Hans

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle
Gør brug af møllelaugets postgirokonto
0872415

5

200 år, og deraf de ca. 100 år, hvor den blev rigtig udbredt.

r det

f~
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materiale, som jeg modtog var en del billeder, og af disse synes jeg
nedenstående billede af den lille "hjemme-mølle" skal med til denne del
af historien. Jeg vil samtidig gerne takke Henning Hansen for det store arbejde og håber, at det vil være til inspiration for andre, som ligger inde
med oplysninger, fortællinger og lignende om Skamstrup Mølle.
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Vi har fået fremstillet nogle meget flotte møllefrimærker
("julemærker"
til hele året). De er tegnet af Jørn l-lansen, Mørk øv, og trykkes hos
Morkøv Bogtryk. Der er 4 motiver på de ialt 16 mærker - 15 små og et
stort. De kan købes for 20,00 kr. pr. ark i Sparekassen Vestsjælland, Morkøv, Unibank, Morkøv, og boghandleren i Jyderup samt hos formanden
og kasseren.
Derudover har vi i molleboden:
* T-shirts i rød, blå og hvid - kr. 50,00
* 5 postkort - kr. 10,00 og 5 dobbelt kort - kr. 20,00
- begge i rod og hvid.
* labels/streamers til bilruden - kr. 20,00
* 3 flasker rodvin - kr. 100,00
* trækasse til vin med brændemærke - kr. 30,00.

Ring og bestil..Jo
'f~~~~~@~~j~~~~~~~i~~i~~~~~ijiji~ini~ii~ij%~j)j'@ljj~liHjijijijijiji~ijijijmjjjjjjj~jijij~jijjjij~j%ij~~j@jjjjjJJjjiH@jjJJjJJHt·,JI;
6

oftere I roret svingel', jo før fil I' møllen nye vinger.
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KURTFREDERIKSENI"

Mange steder var der for lidt vand om sommeren og om vinteren frøs
vandløbene, så man kunne udnytte vindkraften som supplement til
vandmøllerne.

Entreprenør

Fra 1680 begyndte den hollandske mølle at afløse stubmøllerne.
Elvigsvej 5.4440 Mørkøv. TIt. 53 47 541
Biitit. 30 24 21 76

Tidligere betalte man for formalingen med naturalier, som regel en del af
kornet, og i 1684 indførte Christian den 5. tolderkarret (=]/18 skæppe), så
måtte mølleren tage et strøget mål af hver skæppe korn, som blev malet
på møllen.

pO~
.::~

J 1852 blev vedtaget en lov om fri næring for mølleriet. Loven havde fuld
virkning fra] 862. Denne lov bevirkede, at der blev bygget et stort antal
hollandske vindmøller ud over landet.

Kør dansk

---, DK-Benzln

Efterhånden blev toldekarret afløst af betaling med penge. Det var nok
mere reelt - der har verseret mange historier om misbrug aftoldekarret.
Vindmøllernes formaling af brødkorn blev efterhånden udkonkurreret af
de store moderne dampmøller. Tilbage var så formaling af foderkorn til
husdyr.
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Kor Dansk

Mørkøv

"RMo OGfim llanQJad
tIoYecIgadon 2

"""'0 """"'"

Tlf. 53 47 40 05

* Entreprenør
* Aut. Kloakmester
* Jord - Beton - Kloak

ss

"!eIei:n: 63 (7 !lO
fe
63 <47 a3

eo

Aut. El-installatør

'I

l
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Under verdenskrigene fik vindmøllerne igen chancen for at producere mel
og gryn af byg.
De store møller havde ikke maskiner til at forarbejde denne kornsort, og
da det var en midlertidig produktion, har man ikke villet investere i skallemaskiner.Da 2.verdenskrig sluttede blev elektriciteten mere udbredt, så
købte landmændene selv kværne eller slaglemøller, og dermed var
vindmøllerne ikke længere rentable - de var dyre at vedligeholde.
Regnet i tid blev den hollandske vindmølle kun en døgnflue i forhold til
vandmøllerne. Vi har haft vandmøller her i Danmark i ca. 1000 år,
stubmøller i mere end 600 år, men den hollandske vindmølle fik kun godt

Mikkelsen
Hovedgaden 18
Mørkøv

53475093
Vagt 30 53 21 39
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B R ø D

Fra Henning Hansen, Holbæk - ham, der får vingerne til at snurre i Nr.
Jernløse, har vi modtaget et stort og flot materiale om møller - naturligvis.
I dette og de kommende numre af "Vingesuset" vil vi derfor bringe Henning Hansens viden om Tornveds møller videre til vore medlemmer.

F R A

Og gennemgangen begynder selvfølgelig med:

LANDBAGEREN

MØLLERIETS HISTORIE
Kornmølleriet er verdens ældste
industri. Man kan vel ikke kalde
en håndskubbekværn for industri, men allerede stenalderfolket
brugte 2 sten til at knuse frø og
korn til føde. Mange tusinde år
gik, før man fandt ud af at
fremstille runde møllestene, som
kunne drejes ved håndkraft.
Til lidt større kværne kunne nu anvendes husdyr som trækkraft, men man
har også haft trædemøller, hvor fangerne i fængsler eller købte slaver,
måtte gå dagen lang i en tønde, som derved kom i rotation og kunne trække en kværn.

SKAMSTRUPVEJ

T L F
8

•

534

3 5
7 5 366

Det næste trin var vandmøllerne, som vi har haft her i Danmark fra vikingetiden. Vandmøllerne har også gennemgået en udvikling fra de primitive
vandretliggende hjul med skråtsiddende skovlblade til de lodrette strømhjul, underfaldshjul og overfaldshjul. Overfaldshjulet er mere effektivt,
men det blev dog afløst af turbinen, som udnytter vandet bedre.
Her i landet var vandmøllerne ejet af kongen, kirken og adelsmændene andre måtte ikke bygge en mølle og der var mølletvang. Bønderne skulle
lade male på en bestemt mølle, og man måtte ikke selv male hjemme.
Dette var bestemt i Valdemar Sejers jyske lov fra 1241.
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STATOIL
sTATOIL

Servicen fer

M0RKØV-HALLEN

LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 53 47 53 56
BENZIN·

DIESEL'

KIOSKVARER
FLASKEGAS·

Skamstrupvej

Bil: 30 53 34 56

5.4440

Frede Vind tømrer-og

Mørkov

5347 5632

Telf. 53 47 5512

AUTO GAS . VASKEHAL

BILTILBEHØR
PETROLEUM

snedkermester ApS

•

AUTOREPARATION

Ilt

Sl:~
Cl
II:
C
II:

ALKØB

-

TeM"U~""lIfJOf

-

Ilt

...o
..•"
Z

lit

•"

\Ol

Mørkøv
Tlf. 5347 51 62

o
•...
•

Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vindu'er
i og uden for standard mål.

Øf

II:

~

Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning

•

tJZEI~

SIiIfOlU"""lIfJOE

•

Alt i spil

det er lige os

J•.
ByggeCentret

',.
'(

*

*
*

~

Tipsstempler
Alpo
Selvfarvende

stempler

Plasticstempler

Mørkøv Offsetog Bogtrykkeri

DENDEK

I

Jyderup
Tømmerhandel
Drivsåtvej

4

. 4450

Jyderup·

TIt.

a/s

59276150

-fil godt byggeri

Jernbanevej 12, Mørkøv
TELEFON 5347 52 00

ørkøv

•.!~

:,

M

urerforretning ApS

anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.

Mørkøv: Ringstedvej 7

12

3 Flasker

Skamstrup

Møllevin

rød/hvid:

kr. 100,-!

I
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OlFORSIKRING
\d '"'""" ØSTIFTERNE

BATEC

(

I

\

~IAII5

solvarme

Assurandør

. EN INv.,Ef!,ERING
§?,'riJ?;......

Stig Arnholt

DER VARMER!

FA OPTIL

Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup
TIt. 59276507

10.000

KR.
i tilskud til dit nye
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GÅ TIL FAGMANDEN

SOLVARMEANLÆG

MØRKØV TAPET & FARVER
Hovedgaden 37
4440 Mørkøv
Tlf. 5347 57 60

v/Poul E. Madsen
Telefon 53 47 50 64

G

MØRKOV MASKINFORRETNING
J. V.lørten

1.fs

Til. 53475016

AGGERSVOLD SAVVÆRK
..,

TELF. 59 27 6063· BILTLF. 30 53 8263

-tænk

lokalt

når du handler

MI NI-MARKED
din butik i Skamstrup

- Brændesalg direkte fra skov -

Skamstrupvej

1 , 4440 Mørkøv

TILBUD GIVES!

ÅBNINGSTIDER:

ABNINGSTlDER:
Mandag·torsdag
kl. .....
..•..
Fredag kl.
.........•.
- eller efter aftale

F1tedetr.ikbeJ( :, ,

lHaeeJe5i v« a
Lindholtvej 10. Skarristrup
4440 Mørkøv
Telefon 53 47 42 51
Mobil 40 51 39 46
10'

SKOVLØBER
kl. 7.00-7.30'

Thorkild

Wlsbech

. .. . . ..

Hverdage: 7-17.30
Lørdage: 7-12.00
Tlf.: 53475315.

7.00-15.30
7.00-15.00

træffes mand-trec.
på tlf. 59 27 6063

1

12.00-1300

- 16.00-16.30

SUZUKI ~ ••••

SUZUKI

VA

Holbækvej 206
4440 Mørkøv
Telefon 53 47 59 00

Her kan du bruge
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Nr. 2 Oktober 1996
S.årgang

Adresseliste

for Skamstrup

Møllelaugs bestyrelse

Formand:

John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Næstformand:

Hans Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

Kasserer:

Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Sekretær:

Gitte Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

Øvrige medlemmer:

Hanne Storgaard, Tømmerupvej
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.90.57
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Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.54.27
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Henry Bisgaard, Svalevej 2,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.57.86

"Vingesuset" udgives af Skamstrup Mølle/aug.
.._~-~.

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle
Gør brug af møllelaugets postgirokonto

0872415
Vi siger TAK til alle, som støtter projektet. Det være sig bidragydere,
møllevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører - kort sagt til alle,
som med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser eller
økonomisk er med til at bevare Skamstrup Mølle.
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Happy

Birthday

INDTÆGTER

OG UDGIFfER
1.1.96-1.9.96

I PERIODEN

Kære mølleven.
~
~

For nylig sad vi nogle stykker og delte et par flasker rødvin (møllevin
forståes!). Vi - det var os i bestyrelsen og anledningen var Skamstrup
Møllelaugs 4 års fødselsdag. Vi holdt bestyrelsesmøde og syntes, at vi
skulle fejre dagen. Da var det Henry (Bisgaard) spurgte: " Synes I så, at I
har nået, det I regnede med?" I - det var os andre, som havde været med
fra starten. Mit svar var omgående: "Ja, og mere til!".
Måske lyder det for godt for nogle, der har jo været perioder .... og 4 år er
lang n'd III.
Jeg vil gerne fastholde mit svar - også selvom møllehatten ikke kom på i
1996, som vi havde ønsket det. For set på mange måder har de første 4 år
været overraskende gode. Vi har ialt haft en indtjening på ca. 1iz milt. kr.
Takket være stor opbakning fra medlemmer, sponsorer, bidragydere og
gavegivere, fondsbestyrelser og erhvervsdrivende, Tornved kommune og
deres folk og ikke at forglemme: en lang række friske og aktive mennesker i og udenfor bestyrelsen. Vi har fået lavet vej og el, restaureret
hele møllekroppen såvel indvendig som udvendig, vi har "købt" og overtaget møllen med grund til, og på arbejdsdagene har vi forsøgt at få sat
"skik" på udenomsarealerne. Jo! Der er grund til at være tilfreds og optimistisk! Og for lige at få det med for eventuelle skeptikere: Andre steder
har man gjort sig den erfaring, at en så omfattende møllerestaurering kan
tage op til 10 år ved samme fremgangsmåde, som vi bruger: foreningsarbejde.
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Der er altså 6 år tilbage!!! Og dog tror vi, at vi bliver førdige før. Det afhænger meget af fortsat opbakning fra alle ovennævnte - af overraskelser,
som nævnt i "Mølledagbogen" - og af fælles indsats. Vi tror på, at møllehatten nu er i gode hænder på "Saltoftevænge" - at vi kan holde rejsegilde
i sommeren '97, og at vi straks derefter - eller måske samtidig! - kan få
vingerne på.
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Sk.1m<;lrup Mollelal'q

Skl'llm!>ttup Mnllclnug

Skamstrup

Monelaug

&JI..

2
19

