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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv  2344 8428
mail: formand@skamstrupmolle.dk

Næstformand:

Hanne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg  2031 7748
mail: bach@mail.tele.dk

Kasserer:

Hans Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv  5927 5391
mail: ghhusballe@webspeed.dk

Sekretær:

Kari Ingerslev, Hedekæret 11
2640 Hedehusene  2320 0907
mail: kari@business.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Bjarne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg  2032 8304
mail: bach@mail.tele.dk
Kristian Nielsen, Holmevej 35
2860 Søborg  2384 1213
mail: kristian@skjaldesang.dk
Suppleanter:

Karlo Tandal Danielsen, Sørningevej 37,
4440 Mørkøv  5927 1401
mail: karlo@mail.dk
Ruth Sørensen, Skamstrupvej 78
4440 Mørkøv  2945 0282
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Ordinær Generalforsamling
Onsdag den 6. maj
kl. 19.30
i forsamlingshusets nye sal
Iflg. møllelaugets vedtægter afholdes hermed ordinær generalforsamling som
angivet ovenfor med følgende
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere og referent.
Bestyrelsens beretning
Regnskab for året 2014 (se andetsteds i bladet)
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2015/2016
Valg til bestyrelse
Valg af bilagskontrollant
Eventuelt

Ad 7: Bestyrelsen: På valg er Hans Husballe, Kristian Nielsen og suppleant Karlo Danielsen. Der er ingen af de nævnte bestyrelsesmedlemmer ,der modtager
genvalg.
Bestyrelsen har siden medio 2013 været ”undertallig”, hvorfor der skal vælges
yderligere et bestyrelsesmedlem..
Ad 8: På valg er Kirsten Jørgensen.
Forslag til den årlige generalforsamling skulle iflg. vedtægterne have været
skriftligt indleveret til bestyrelsen senest 1. marts. Der er ikke modtaget
forslag inden fristens udløb.

Kontingent 100 kr. pr. person
kan indbetales på vedlagte
girokort eller ved indsættelse på
konto nr. 3555022190, reg.nr. 4691.
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Hovedgaden 41
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 40 96

Entreprenør og
Aut. Kloakmester

Bennebovej 7 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 40 05
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Hver anden søndag
kl. 13 - 16
fra 7. juni til
13.september 2015
er møllen åben.
Hvis vinden blæser, kører vi med møllen
*******

Husk skolestuen i Skamstrup er også et besøg værd.
Åbningstid: Hver søndag fra juni til september
kl. 13-16 eller efter aftale.
Vi fremviser også gerne møllen
på andre tidspunkter.
Så hvis du står overfor at skulle
arrangere en familieudflugt, en udflugt
for vennerne eller for en klub,
er du meget velkommen til at kontakte os.
Der kan bestilles guidet rundvisning med eller uden kørsel med
møllen og med eller uden kaffe.
Kontakt en fra bestyrelsen for yderligere oplysninger
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Mølledagbogen
04.10.14. En god arbejdsdag i dag. Det så ellers ikke så
lovende ud da vi startede tre mand kl.9. Så kom der én frivillig mere, og én
mere, og senere én mere. Vejret var fint, men dog uden den vind vi gerne ville
have til vingerne. Vi fik slået græs, og igen tog vi kampen med græs og tjørn
på skråningen op. Røret fra kværnen til sigten blev afmonteret,. Det trængte
meget til at blive renset for gammelt mel. Da vi nærmede os frokost begynde
vinden så at komme til os. Efter en kort konference deltagerne i mellem, blev
det besluttet at prøve at male mel efter frokost. Ingen havde madpakker
med, så jeg måtte en tur hjem i fryseren efter noget røget flæsk, og æbler,
og hurtigst muligt få lavet noget æbleflæsk. Vinden holdt ved efter frokosten, og der blev malet ret meget mel. Så er der hvid hvede og almindelig
hvede til andespillet. Når vingerne drejer kommer der ofte lige et par gæster forbi. Og ingen undtagelse i dag. Både fra byen og forbipasserende. Det
er altid dejligt.
07.11.14. Endnu et godt andespil er gennemført. 100 gæster. I år havde vi
været så heldige at få fat i 20 ekstra store ænder. 3400g. Vi har faktisk
kun annonceret med 3000g. Så der var 20 ekstra glade vindere. Et fint overskud på ca. 5000,-.
12.11.14. 11 mænd og kvinder i et skolekøkken i 4,5 time. Så er der småkager og pølsehorn til julemarkedet. Hyggelig aften. Bageplader, bagepapir og
paletknive skramler meget. Sammen med en livlig snak giver det ret meget
larm. Der blev helt stille da vi satte os til at spise aftensmad. Kort spisepause. Der var kager i ovnen der skulle ud inden de blev sorte.
16.11.14. Der var rigtig god vind i dag. Der skulle males det sidste mel til
julemarkedet, så det var bare at udnytte at der var vind i en weekend. Nu er
der masser af mel klar. Det var jo sidste maledag i år. Nu er vindbrædder og
sejl taget ned. Skulle der komme en mindre storm, er vi klar til den.
30.11.14 Klargøring til julemarkedet, og tænd lys. Nu er det igen et fantastisk flot syn at køre til Skamstrup, med lys på møllen og kirken, og de tre
juletræer ved gadekæret.
06.12.14. Det var så første julemarkedsdag. Det gik rigtigt fint. Der har
været mange mennesker, og de har købt godt. Omsætning kr.16.000. I de
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første par timer var det næsten ikke til at komme til
at fylde varer op på nisseloftet. Der var gået koks i
vagtplanen så der kun var én i nisseafdelingen. Der var
så travlt at der ikke var tid til at finde ud af hvor fejlen var. Pyt med det. Jeg tror at alle der ville købe
noget kom til. I klejnekogeriet kom vi sent i gang da
møllens koger valgte at stå af lige i dag. Det tager lidt
tid at få en anden hentet op på bakken. Det var ikke så
koldt som det af og til har været til julemarked. Nu
har vi fjernet alt der kan spises, slukket lyset og er
gået hjem. Så tager vi en tur igen i morgen.
07.12.14. Stille dag. Plask regnvejr hele dagen. Ikke meget jul over det.
Det lokker ikke gæster til julemarked i Skamstrup. Der var god plads til alle i
dag. Alligevel havde vi en omsætning på kr.9.000,-. Der er ikke solgt ret mange juletræer på disse to dage. Som forventet da der er lang tid til juleaften.
Nu er de fleste træer kørt ned til graveren, som er så venlig at sælge dem
for os. Det er bare så godt, Tak for det. Der blev nogle sigtebrød tilbage.
De ligger nu i fryseren. Så er der noget til de næste arbejdsdages morgenkaffer.
21.02.15 I en forening drevet af frivillige skal vi huske at vise at vi sætter
pris på hinandens indsats. I aften var 16 af os samlet til middag i vores hyggelige møllehus. Egentlig skulle det have væren en nytårskur først i januar,
men det blev flyttet til i aften. Sjovt nok faldt sneen helt uventet ned fra
himlen hele aftenen, og snart følte vi os hensat til nytår i det hvide landskab.
Min fornemmelse er at alle havde en god aften. Der blev i alle tilfælde snakket lystigt rundt om bordet, over den i møllehusets køkken frembragte menu.
28.02.15. En lille arbejdsdag hvor vi fik ryddet op i det sidste fra julemarkedet. Der er var en del bordplader, bukke, skilte, stole og andet som skulle
køres ned til møllehuset og stuves på loftet. Vi har længe vidst at
”knægtene” der holder stjernehjulet svævende vandret har givet sig. I dag
blev der målt, og tænkt tanker i retning af hvordan man kan rette det op. To
af ”knægtene” har givet sig ca. 3 cm. Det betyder at tandhjulet der går ind i
stokkedrevet, som trækker kværnen går skævt sammen. ”Knægtene” holdes
af store håndsmedede søm. De skal ud, og erstattes af skruer. Det bliver
ikke nemt at hive dem ud. Det bliver næste arbejdsdags vigtigste opgave.
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Regnskabet var ved redaktionens afslutning ikke godkendt, men vil blive fremlagt ved
generalforsamlingen med påtegning.
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UDGIFTER

2013

MØLLE-VEDLIGEHOLD
Matriale køb
Maling
Diverse til vedligehold
Køregang renovering
Inventar

2.208,18
0,00
427,00
1.000,00

0,00
855,79
0,00

0,00

Arbejdsdag-fortærring
Bestyrelsesmøde
Årsmøde-mølleforening

301,00
0,00
937,70

Bygningsforsikring
Arbejdsskade-ansvar-forsikr.
El
Vand
Ejendomsskat
Forbrugsafgifter

5.152,00

724,15
0,00
0,00

Papir
Gebyrer
Hjemmeside
Porto
Diverse
Boksleje
Tryk mølleblad

Arrangementer Div
Medlemskaber / bøger mv.
Gaver
Generalfors./møder
Div. uforudset.

Arbejdsdage

22.517,24
8.650,47
2.708,78
8.416,90
1.135,82
1.839,97
-234,70

0,00
0,00

"Julebelysning"

For meget i 13

0,00
0,00

5.432,43
0,00
431,68
1.154,50
762,00
398,00
0,00
2.686,25

4.561,25
507,00
87,00
45,00
432,50
702,50
0,00
2.787,25

10.347,50
8.181,25
0,00
2.166,25

DIVERSE

Maling møllehus 13

898,45

24.445,88

INDKØB-SALGSVARE
Mølle Øl
Møller-mærker/stamps
Korn køb

562,00

757,95
140,50
0,00

8.911,46
1.474,00
9.244,23
1.851,10
1.731,18
1.233,91

ADMINISTRATION

Flagstang

62,00
500,00

724,15

ANNONCER/PR
Foldere

1.877,40
419,40
1.458,00
0,00

0,00
5.152,00

FORSIKR./VAND/SKAT

Støvsuger,poser,filtre
Murer + matrialer 13

0,00
1.238,70

PERSONALE/BESTYRELSE

2014 KOMMENTAR
891,61

35,82

MØLLEHUS
Køkken-tilbehør
Inventar

2014

781,18

VEDLIGEHOLD-UDEAREALER
Benzin
Nyanskaffelser
Diverse ude

2013

Vingesuset

0,00
0,00
0,00
0,00

1.475,00
500,00
475,00
300,00
0,00
200,00

Mangler udgift 14

5.039,00
1.110,00
3.500,00
430,00
0,00
-1,00

Udflugt
Stemmer i Skamstrup

ARRANGEMENTER
ÅBEN-MØLLE
Cafe-div.
Annonce-cafe

1.129,50
462,00
667,50

JULEMARKED
Julemarked, salgsting.
Juletræer
Cafe-udgifter
Annonce & PR
Afslutning julemarked
Personalepleje
Børneloft
Julemarked anskaffelse-flerårig

30.756,36
4.601,50
17.125,00
2.683,31
3.434,75
857,00
896,00
0,00
1.158,80

FAMILIEDAG EFTERÅR
Annonce-familiedag
Cafe udgifter
Matrialer-aktiviteter

0,00

UDGIFTER IALT
OVERSKUD

0,00

6.022,31

5.321,50
2.856,00
994,00
671,50
800,00

1.643,50
479,12
1.164,38

90.575,51

13 køb 12+13

0,00
0,00
0,00

3.240,00
1.388,31
744,00
650,00

LANDSMØLLEDAG
Cafe udgifter
Annonce - PR

17.297,86
4.453,08
6.450,00
1.792,10
2.773,88
0,00
666,80
110,00
1.052,00

0,00
0,00
0,00

Andespil
Gevinster-ænder
Div andespil
Annonce
Leje forsamlingshus

0,00
0,00
0,00

1.449,25
290,00
1.159,25

90.575,51
38.436,47

60.415,56

60.415,56
48.008,34
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Entreprenør

Søren Handrup Jensen
Holbækvej 254, 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 43 34
Mobil: 21 27 84 33

Her kun
ne din

ANNON

CE

have st
ået

STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv

Annexgårdens
Gårdbutik
Åben:
Tirsdag: 10.30 – 14.30 eller efter aftale
Mandag – Torsdag: 19 - 19.30
Tlf.: 23 27 83 14 / 40 34 78 70
Tømmerupvej 14, Tømmerup * 4440 Mørkøv
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Stemmer fra Skamstrup
Tyve korte fortællinger i ord og billeder om at bo på landet i 2013-14
Mange mennesker flytter fra landet ind til de store byer. Men ikke os.
Hvorfor bor vi her? Hvorfor bliver vi boende? Hvad drømmer vi om?
I bogen giver 20 personer fra Skamstrup og omegn deres personlige fortælling om valg, hverdag og drømme i en kort tekst, illustreret med smukke fotografier. De 20 stemmer sammenfattes i fællestræk, forskelligheder og
drømme for det fremtidige liv i Skamstrup.
Vi taler ikke med én stemme, og vi har ikke kun én fælles drøm. Men vores
stemmer indgår i et flerstemmigt kor, der synger den samme sang.
Alle, der bor på landet i dagens Danmark, vil formodentlig kunne genkende
én eller flere af deres egne drømme.
Med Stemmer fra Skamstrup giver vi et øjebliksbillede af livet på landet i
2013-14. Vi håber det vil give anledning til debat rundt omkring i by og land.
Køb bogen og få inspiration til en snak om drømme i din landsby eller din by.
Vi kommer gerne ud og fortæller om projektet, viser fotografier og giver et
par numre med sang og guitarspil. Henvendelse
lisezeuthen@gmail.com. Tlf. 23368084

Bogen, Stemmer fra Skamstrup, købes for 100 kr. + forsendelse.
Bestil hos: Landbyskolen i Skamstrp, ristensen lck.skamstrup@gmail.com

Bogen, Stemmer fra Skamstrup, kan købes for 100 kr. + forsendelse og
bestilles hos: Landsbyskolen i Skamstrup, L. Christensen
lck.skamstrup@gmail.com tlf. 29385543
11

Søndag 21. juni 2015
har mange af Danmarks
møller åbent
Og det har vi også i Skamstrup.
Fra kl. 11.00—16.00 kan du se,

hvordan den gamle hollandske
vindmølle så ud inden i og
fungerede fra ca. 1871 til 1959,
få en guidet rundvisning og se
hvordan melet males,
hvis altså vinden blæser.

I cafeen kan du købe:
En let frokost
Skamstrup Kringle
Kaffe/te, øl og vand
På Dansk Møllerforenings hjemmeside:
www.danskmoellerforening.dk/dansk-molledag
kan du se, hvilke andre møller der har åbent.

v/ Lene og Erik Jensen
Holbækvej 339 - Knabstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59273019
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Åbningstider:
06.00 - 19.00 Mandag - Fredag
06.00 - 16.00 Lørdag - Søndag

Dem med sigtebrødet!

Møllens hjemmeside har fået nyt design,
som gerne skulle gøre det nemmere at finde lige det man søger.
Vi vil løbende opdatere siden med sidste nyt og stille og roligt vil siden blive
tilføjet flere billeder og mere historisk stof.
Hjemmesiden finder du dog stadig på www.skamstrupmolle.dk
Har du kommentarer, forslag til ændringer eller synes du, der mangler noget, er du velkommen til at kontakte Hanne på bach@mail.tele.dk
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Invitation til udflugt

NE
OM
K
EL
Vi har tidligere haft Lumsås mølle i tankerne,
RV
E
når den årlige udflugt skal planlægges.
LE
AL

I år blev det så til mere end tanken og

vi mødes lørdag 5. september 2015
kl. 13 ved Lumsås mølle
Her får vi en guidet rundvisning af en af møllens frivillige, som vil fortælle os
om møllens historie og den unikke udsmykning indvendig.
Når vi har set os omkring, byder møllen på kaffe. Kagen bliver I ikke snydt for.
Derefter kører vi til Skamstrup, hvor Gitte og Hans
lægger hus til fællesspisning.
Der bliver tændt op i grillen. I skal selv medbringe
kød og drikkevarer til eget forbrug. Møllelauget sørger for tilbehør i form af salat, kartofler og brød.
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne vide hvem
der deltager.
Tilmelding senest lørdag 29. august 2015
til Kari på tlf 2320 0907 eller
mail: kari@business.tele.dk.
Jeg kan opfordre jer til at læse mere om Lumsås Mølle på
www.lumsaasmoelle.dk

Støt vores annoncører de støtter Skamstrup mølle
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Januar 2015 blev Danmark igen ramt af to storme ( Dagmar og Egon ). Heldigvis gik vores mølle fri for skader.
Anderledes så det ud på andre møller
bl a Vestervig Klostermølle, Som det
ses på billederne knækkede den ene
vinge af. I skrivende stund er vingen til
reparation og kan forhåbentlig snart
dreje igen.
Vi er derfor endnu en gang blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at have
”styr” på sikkerheden. Selvfølgelig kan vi ikke tage højde for elementernes
rasen, men ved fælles hjælp kan vi gøre vores til, at det samme ikke sker for
os.
Vi er i Skamstrup Møllelaug taknemmelige for, at møllens naboer er opmærksomme, når møllen har mislyde eller det trækker op til storm og kontakter en
fra bestyrelsen, som derefter kan handle.

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16
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Kalender 2015
Lørdag 25.april
Onsdag 6. maj
Lørdag 30.maj
Søndag 7.juni
Søndag 21.juni

Arbejdsdag
Generalforsamling
Arbejdsdag
Sæsonåbning
Landsmølledag

kl. 9
kl. 19.30
kl. 9
kl. 13-16
kl. 11-16

I sæsonen er der åbent på søndage i lige uger:
5.juli, 19.juli, 2.august, 16.august og 30. august
med salg af kaffe og Skamstrupkringle.
Lørdag 5. september
Søndag 13.september
Lørdag 26.september
Lørdag 31.oktober

Mølleudflugt
Sæsonlukning
Arbejdsdag
Arbejdsdag

Senere på året:
Fredag 6.november
Andespil
November
Småkagebagedag
Lørdag 5.december og
søndag 6.december
Julemarked

1.september 2015

kl. 13
kl. 13-16
kl. 9
kl. 9

kl. 19

kl. 11-16

