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Kære møDeven. MED VIND I ;fi3
Det er med stor glæde jeg sætter mig hen for at skrive disse ord,
som snart når rundt til aUevore møllevenner. Det er jo det fønte
"rigtige" "Vingesus", der udkommer efter den stor skutTeise i
december 1999, hvor vores mølle nedbrændte. Siden er der sket
mange ting, som jeg dels vil komme ind på her, dels i dagbogen
andet steds i bladet.

"MEDVIND" - sådan lyder ovenkriften, den kunne også have
lydt: "EN NY BEGYNDELSE", for det er jo det, som er sket
siden den 4. december 1999.
Men: Den nye begyndelse har været præget af medvind, og det er
det, som ligger mig på sinde at skrive noget om her.

EN NY MØLLE KØBT I GISLINGE.
Det er det vigtigste at fortælle! Efter branden ville vi i bestyrelsen -
og mange med os - i gang igen. Og vi kom det! Fra alle sider blev vi
bakket op, fra medlemmerne, fra "møllebanden", fra folk udefra
og ikke mindst fra deltagerne på årets generalfonamUng i april.
Forhandlinger med ejerne af GisUnge mølle gik i gang, fonikrings-
summen blev udbetalt til os, og snart rlk vi en aftale i stand om køb
af Gislinge mølle på rimelige vilkår. Pr. 15. juni ansætte vi tømrer,
Poul Erik Rasmussen på fuldtid via vores møllebygger, Jørn
Nilsson, Løve. Div. tiDadelser om nedrivning - og genrejsning af
møllen blev indhentet i kommuner og amt, og allerede i juni blev
arbejdet med nedtagningen af møllen sat i værk. En plan -
udarbejdet af et nyetableret byggeudvalg - gik ud på at have
nedtaget - og flyttet møllen pr. l. oktober. Vi var færdige den l.
september! Alt gik utroligt godt - indsatsen var i top, såvel den
professioneUe, som den frivillige.
Situationen lige nu er altså den, at vi har en "ny" mølle liggende
ved det gamle mejeri i Skamstrup. Istandsættelsen af den er i gang
og de kommende 6 måneder vil alt blive forberedt ( udskiftning af
dårligt tømmer, nye dækbrædder, nye spåner, vinduer og døre,
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gulvbrædder m.m. ) således at genrejsningen kan påbegyndes
omkring den 1. april 2001.
Med få (nødvendige) ændringer, vil resultatet blive en mølle, der
til forveksling vil ligne vores egen gamle mølle, endda med et
inventar, som er i bedre stand end før. Sådan ønskede vi det i
bestyrelsen - sådan ønskede generalforsamlingen det - med rette!

Som enhver kan læse ud af det foregående, er der virkelig grund til
at være glad. Glad for at vi fandt en passende mølle, glad for at vi
måtte købe den, glad for at få lov til at flytte den - glad for at alt
indtil nu forløber planmæssigt og tilfredsstillende. Jo, ovenpå
orkanen var det en forløsning at opleve MEDVINDEN!

MEN DER ER MERE NYT ENDNU!
Medvinden har også givet sig udslag i et ekstra overskud til at
fortsætte det byggeri af en "servicebygning" , som vi påbegyndte så
småt i 1998/99 - men som gik i stå p.g.a, branden. Vores nye mølle-
hus, som vi kalder det, er i disse uger under opførelse, med
forventet rejsegilde lørdag den 14.10. Planen er at have rejst huset
og have "lukket af' for vejr og vind inden vinteren - og det ser ud
til at lykkes. Det er spændende - og vi glæder os også over det!

TIL SIDST EN STOR TAK!
Ja, det skal der lyde på bestyrelsens vegne til alle som holdt fast i
nødens stund: til vore medlemmer (mere end 200 p.t.) , til
annoncører og lokale forretningsdrivende/håndværkere, til
møllebygger, Jørn Nilsson, til Poul Erik, til "møllebandens
medlemmer", til murerne, som hjælper med det nye hus, til Arne
og Merethe på mejeriet, som stiller plads/værksted til rådighed, til
Karin og Leif, vi købte møllen af, - kort sagt til enhver, som gjorde
sit til at medvinden føltes stærk og en ny begyndelse blev gjort
mulig.
Mange hilsener og på gensyn til andespil den 27.10. i Skamstrup
Forsamlingshus og til julemarked den 16.-17. 12. i det gamle
mejeri i Skamstrup.

På vegne af bestyrelsen: John Christensen
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Vejen er banet for en ny begyndelse, nu mangler vi "kun" en
mølle!
Den 10. april holdes generalforsamling. Bestyrelsen får en kæmpe
opbakning, idet 50-60 medlemmer møder op og tilskynder os til at
tage fat på ny. Vi taler bl.a. om muligheden for at erhverve
Gislinge Mølle, som i mellemtiden har vist sig som en mulighed for
os. Kassereren oplyser, at de mange penge fra forsikringen er
placeret godt og trygt ibanken til maximale renter! Der er genvalg
til bestyrelsen, dog med Erik Larsen, som ny suppleant.

Påskelørdag den 22. april mødes Hanne, Gitte og undertegnede
med ejerne af Gislinge mølle. Forhandlingerne går i gang - omend
trægt. Vi føler hinanden "på tænderne". Det ser lidt håbløst ud, da
vi tager derfra, men aftaler at mødes igen 14. dage senere.
Og det gør vi så! Den 6. maj er vi atter i Gislinge. Vel forberedte,
med tilbud, forslag til købskontrakt - udarbejdet gratis af advokat,
Torben Ratjen, - og nedrivningsplan m.m. 3 timer senere tager vi
derfra - kontrakten er underskrevet og vi-er meget tilfredse.
TILLYKKE!
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du - efter at have læst dette - have lyst til at give en hånd med i ny og næ, så
sig til! Vi kan tilbyde: mange opgaver, fællesskab, samvær og sjove timer,
samt en kop kaffe/ en øl i pauserne!
Forresten skal jeg hilse fra: Arne, Hanne og Bjarne, Henry, Jens, Ruth, Jens
F., Ib, Leif, Kurt, Henning, Hans og Gitte, Bent, Erik, Arne N., Jørn, Knud P.,
Poul Erik, Poul P., Niels, Arne N., Vagn, Hans Christian + alle "pigerne"
iøvrigt. Og så har jeg nok glemt nogle alligevel! »- "
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~ØLLEBANDEN"- en ny tegneserie?
Der skal nok være nogle af vore læsere, som har undret sig over betegnelsen
"M0LLEBANDEN" , som jo forekommer adskillige gange også i dette
nummer af "Vingesuset" . Hvad er det for noget? Hvad dækker den over, den
betegnelse?

Til almindelig oplysning kan jeg afsløre, at det ikke er navnet på en ny
tegneserie, men på etfællesskab bestående af en række aktive
møllemedlemmer. Hvornår betegnelsen "Møllebanden" opstod, husker jeg
ikke, men jeg husker, at mange medlemmer fra starten afmøllelauget havde
lyst til at give en hånd med i det praktiske arbejde. Det blev så til
"M0LLEBANDEN", og har vist sig at blive en uundværlig del af
møllearbej det.

"Banderi" består i øjeblikket af ca. 15 mand mIk, som mødes - alt efter tid og
lyst - når der kaldes til arbejdsdag. 4 ting er vigtige for det særlige fællesskab
i lauget:

1) Vi tager fat på de opgaver, vi selv kan klare, faglærte som ufaglærte.
2) Vi giver os tid til samvær, sjov og hygge samtidig med arbejdet.
3) Vi bestemmer selv, når vi har tid og lyst til at være med! Ingen

samvittighedskvaler, tak!
4) "Møllebanden" er altid åben for nye "medlemmer"!

Opgaverne har været mange igennem årene. For tiden er vi i gang med at
bygge møllehus . Forud i juli og august tog vi fat på at hjælpe med
nedtagningen afGislinge mølle. Jeg vil mene, der i den opgave blev lagt ialt
ca. 3 - 400 frivillige arbejdstimer!
Det må siges at være imponerende. Hvor mange timer det blev til, inden
møllen brændte er umuligt at sige, men een ting er sikkert: Uden
"Møllebandens" indsats var vi aldrig nået så langt for så få penge!
Tilsvarende til "Møllebanden" har vi også en gruppe - hovedsagelig
bestående af "piger",- som tager fat, når vi forbereder- og afholder andespil
og især julemarked. Også det er en uvurderlig ting.
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Og så starter vi ellers planlægningen af det videre forløb. Der skal
indhentes nedrivningstilladelse fra Svinninge kommune,
genopførelsestilladelse fra Tornved kommune og Vestsjællands

I Amt, Holbæk Museum skal give sin "velsignelse" - og alt viser sig
i månederne fremover at falde på plads.
Vi holder møde i byggeudvalget den 8. juni hos Jørn Nilsson i
Løve, og fastlægge r en handlingsplan. Poul Erik Rasmussen

I ansættes pr. 15. juni og går straks i gang med at klargøre
l nedtagningen af møllen. Allerede den. 1. juli køres det første læs til
Skamstrup. En kort sommerferiepause inden vi for alvor tager fat
den 5. august. 4 lørdage i træk er "Møllebanden" på arbejde - ja,
enkelte hverdage bruges også - og med udgangen af august ligger
vores nye mølle i Skamstrup! Sådan! Færdige en måned før
beregnet!
SEPTEMBER: Møllebanden er blevet arbejdsløs! Men kun for en
kort tid. Det er jo Poul Erik, der - sammen med Knud Petersen -
skal stå for restaureringen af møllen. Så vi tager en hurtig
beslutning i bestyrelsen: Lad os få bygget vores "Møllehus" . Det
gør vi så! 50 m2 skal under tag inden vinter og i skrivende stund
skrider det stærkt fremad ikke mindst takket være vores "særlige
indkaldte" i "møllebanden": Hans Christian Christiansen, Vagn

I Rasmussen og Arne Andersen, der står for murerarbejdet.

Og her > kort tid før vi holder rejsegilde - slutter så dagbogens
optegnelser. Jeg glæder mig til at skrive dagbog igen, forhåbentlig
med meddelelsen om, at vi er klar til at rejse en ny mølle - og at
morgenkaffen forinden serveres i det nye møllehus!
John. r :>" r"
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Gislinge Mølle
Vores "nye" mølle, som den så ud før nedtagningen

'8

Frederiksen. 'S

:MaCerfirma
Lindholtvej 10, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tel. : 59 27 42 51
Mobil: 40 51 39 46

AGGERSVOLD SAWÆRK
TELF. 59 27 6063· BILTLF. 30 53 8263

- Brændesalg direkte tre skov -
TILBUD GIVES!

ABNINGSTIDER:
Mandag-torsdag kl. 7.00-15.30
Fredag kl. 7.00-15.00
- eller efter aftale

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech træffes mand-fred.
kl.7.00-7.30' , 2.00-13.00' , 6.00-' 6.30 på tlf. 59 27 6063

~
~

SUZUKI IWI
IiidHolbækvej 206

4440 Mørkøv
Telefon 59 27 59 00

'He':Hån'dubru'a'el';'+>; ·~·;;!ø·
17



Stig Arnholt
Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup

Tlf. 59276507

Mørkøv: Ringstedvej 7

•!Ei

gør det
du er bedst til

det gør vi

~Dm

~ "OK- NÆRKØB
OK Holbækvej 296, Knabstrup .

••• _ I ' .••• Tlf. 59273466
•••• ••• Man-tors 5.00-22.00

Fredag 5.00-23.00

Kør dansk Lørdag 7.00-23.00
Søndag 7.00-22.00

16
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~q~U\~ Entreprenør ~ ~".,,,~ Qtl.tJ

Søren Handrup Jensen
Holbækvej 254,4440 Mørkøv

Tlf. 59274334 & mobil: 21 27 84 33

"

Til opslagstavlen

Arbejdsdage:
lørdag, 14. 10.00
lørdag, 21. 10.00
(lørdag, 1. 11.00)
lørdag, 18. 11.00

kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 9.00
i skoven
kl. 9.00

lørdag, 15. 12.00 klargøring til
julemarkedet
i mejeriet

kl:19.00
Arrangementer:

AndesQili 27.10.00
k1.19.30
I forsamlingshuset

16./17. 12.00
kl. 10.00 - 15.00
I det gamle mejeri



BRØD FRA LANDBAGEREN

Skamstrupvej 35

Tlf. 59 27 53 66

10

l. ~' M...Mørkøv #f;~1:'.TJI
.. Murerforretning ApS
BETON & MURERARBEJDE:
PER OG WALTHER JENSEN, TLF. 59 27 41 19

~<D\ll<øt,.

CASE Jitæl:all1l5
~.tfOJl:Q~-+"

~
MASKINFORRETNING AIS

Telefon 59 27 50 16

SALG - SERVICE - REPARATION

~ Bygge-Centret

IlENDE. JY!;;~~~~~n~~L~~~50
-til godt byggeri
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Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS

5927 5632
• TeM"'''AAIIIJOI •

- Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning

-Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.

••S tI- -
•Ilt
C
Ilt...
Ilt
~o•..

Ilt
Z...
o
"...
"•"Øl

~~
• SHfOIl,AAAIIUOl •

Entreprenør & Maskinudlejning
Rendegraver 4X4

Minigravemaskine med div. skovle
Hydraulikhammer og jordbor 15-30 cm

Traktor med kost
Traktor med brændeflækker
Pladevibratorer 30-300 kg

Jordraket underpresning under vej.
Diamantboring 1O~300 mm

Honda havefræser

G,,!n., Km" • M"k1nh,nd"& "d"jn'"'

Solvej 65 . 4440 Mørkøv
Tlf. & Fax 5927 5488
Mobil 3045 888814

/'

Skamstrupvej 1 . 4440 Mørkøv

MORX0V-HALLEN

.Telt. 59 27 55 12

SkamsIrupvej 5.4440 Mørkøv

·-.i~\r!""''':':

STATOIL Servicecenter
LIZZI OG CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 59275356

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 59 27 51 62
Alt i spil-

det er lige os
11



. Lille LindhoIt

KØB-SALG-BYTTE
Kvæg - grise - ponyer - får

vi handler med alt, overalt, med alle.
Handel trygt, handel lokalt!

henv. Gert

Kennel Lille LindhoIt

Vi opdrætter Cavalier king Charels Spaniel hvalpe.
Alle sælges med garanti-/ sundhedsattest, samt stamtavle.

Henv. Lenette

Tømrerfirmaet Lille LindhoIt

Vi udfører alle former for tømrerarbejde, rep.! nybygning,
gerne som fast tilbud.

Ingen opgave er for stor og ingen for lille.
Ring og få et tilbud fra den lokale håndværker

Henv. Gert
Lille LindhoIt

VI Lenette og Gert Jensen
Lindholtvej 7
4440 Mørkøv

tel.(+45)59275319 Gert ,
21245319 Lenette

22291610 Fax
e-mail: LiIle-Lindholt@mail.tele.dk

12
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BATEC solvarme

( / I \0 '""'.~
. EN INVE.STERING DER VARMER!

FA OPTll

10.000 KR.
I tilskud til dit nye

'.~ '=~ SOLVAIMIANLÆG

VVS. Mørkev
earl qnadoel1.

" v/Poul E. Madsen
:'i Telefon 59 27 50 64

• Entreprenør
• Aut. Kloakmester

Bennebovej 7 . 4440 Mørkøv

Tlf. 5927 4005
Fax 5927 4190 13



§8
Medlemmernes og bestyrelsens ansvar

Der påhviler hverken de enkelte medlemmer afmøllelauget eller enkelte medlemmer af
møllelaugets bestyrelse noget personligt økonomiske ansvar, for så vidt der er tale om
dispositioner truffet og iværksat i overensstemmelse med beslutninger udfra bestemmelser-
ne i vedtægternes §4 og §6. Derimod hæfter møllelauget og dets bestyrelse overfor anden
part med den til møllelauget til enhver tid tilhørende formue.

§9
Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer går ind herfor, samt at mindst 10 % afmedlemmeme er mødt frem på
generalforsamlingen. Er ovenstående ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalfor-
samling, som afholdes inden 30 dage efter den ordinære generalforsamling, og med motive-
ret dagsorden. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer foreta-
ges, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

§1O
Møllelaugets ophør

Bestemmelse om Skamstrup Møllelaugs opløsning kan kun træffes efter samme regler, som
er gældende for vedtægtsændringer.
Ved Skamstrup Møllelangs ophør overdrages møllelaugets aktiver efter følgende prioritet
til:

I. Skamstrup Landsbyforening
2. Tornved Kommune
3. Vestsjællands Amt

såfremt disse vil overtage møllens drift. I modsat fald bestemmer ministeren for kulturelle
anliggender, hvorledes der skal forholdes med møllelaugets ejendele.

--- ------- --- 000- -- --- ---- ----

Således vedtaget afden stiftende generalforsamling den 17. september 1992.
§5 og §6 er ændret på generalforsamlingen d.22.04.93 mht. til valg af formand.
§2 er ændret på generalforsamlingen d.1 0.04.00 mht. til formål, efter branden.

10-09-00

.• I ~lmmmrupJllløllebug I

Vedtægter
for Skamstrup Møllelaug



<, §I
Navn og hjemsted

Foreningens navn er SKAMSTRUP M0LLELAUG. Dens hjemsted er Skamstrup by,
Tomved kommune, Vestsjællands Amt.

§2
Møllelaugets formål

Møllelaugets formål er at genrejse en hollandsk vindmølle på Skamstrup Møllebakke, at
bibringe den dens oprindelige funktion og formål, så den fremstår som et levende historisk
m indesmærke, et sam lingssted for landsbyen og som en turistmæssig attraktion for offent-
ligheden.

§3
Møllelaugets medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber med interesse i
Skamstrup Mølles bevarelse. Medlemskab erhverves ved indbetaling af et årligt kontingent.
Medlemskontingentet fastsættes af general forsamlingen og dækker eet års medlemskab
frem til en 31.03 at regne.

§4
Generalforsamling

Generalforsamlingen er Skamstrup Møllelaugs højeste myndighed. Til generalforsamlingen
har samtlige betalende medlemmer adgang. Hvert medlem har en stemme. Kollektivt ind-
meldte foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes hver en stemme. Stemmeret kan kun
udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i aprilkvartal og indkaldes med mindst 14
dages varsel. Forslag til den årlige generalforsamling skal være skriftlige og være bestyrel-
sen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter dette, eller
når 1/3 afmedlemmeme skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag derom. Ekstraor-
dinær generalforsamling indkaldes ligeledes med 14 dages varsel med motiveret dagsorden
og senest 30 dage efter fremsættelse af forslag derom.
De på generalforsamlinger behandlede forslag afgøres ved almindeligt flertal, for så vidt
der ikke efter gældende vedtægter kræves kvalificeret flertal (§9 og § I O).

10-09-00

§5
Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:

I . valg af dirigent
2. valg af stemmeoptællere og protokol fører
3. bestyrelsens beretn ing
4. regnskab og evt. budget
5. indkomne forslag
6. fastsættelse af kontingent
7. valg af bestyrelsen
8. valg af revisorer og revisorsuppleant
9. eventuelt

§6
Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf så vidt muligt en repræsentant for Skamstrup
Landsbyforening. Valg til bestyrelsen gælder for en 2 årig periode. På den ordinære gene-
ralforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på de ulige årstal og 4 på de lige årstal.
Genvalg kan finde sted. Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter. En vælges på lige årstal og en
på ulige. Valperioden er 2 år. Til revidering afmøllelaugets regnskab vælges 2 revisorer,
samt en revisorsuppleant. Valgperioden er 2 år. En vælges på lige årstal og en på ulige.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsam-
lingen, med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Intet bestyrelses-
medlem kan bestride 2 af disse poster samtidigt.
Bestyrelsen træffer beslutninger på foreningens vegne ved almindeligt flertal. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et indkaldt besty-
relsesmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørelse. Bestyrelsen fører referat
over de afholdte møder.
Tegningsberettiget er fonnanden og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan ikke uden
generalforsarn lingens samtykke sælge eller pantsætte møllen.

§7
Regnskab Ol!: øko

Møllelaugets regnskab følger kalenderåret og kassereren fører det daglige regnskab efter
retningslinier fra den samlede bestyrelse. Regnskabet afleveres til de valgte revisorer inden
den I. marts til revision. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalfor-
samling af den valgte kasserer.
Møllelaugets midler skal indsættes i bank eller sparekasse til bedst mulig forrentning.
Kontoen skal lyde på møllelaugets navn. Møllelauget opretter en girokonto for indbetaling
af kontingent og bidrag. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr.2.000,OO


