
   Nr. 1   Marts 2016 
        25. årgang 



 2 

 

St
øt
 v
or
es
  

an
no
nc
ør
er
 -
 

de
 s
tø
tt
er
 

Sk
am
st
ru
p 
m
øl
le
 

Adresseliste 
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse 

 

  Formand:  Gitte Husballe, Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv,  �  2344 8428 
    mail: formand@skamstrupmolle.dk 
  Næstformand: Niels Clausen, Lindholtvej 1 
    4440 Mørkøv, � 5217 5124 
    nielsclausen53@gmail.com 
  Kasserer:  Hanne Bach, Alleshavevej 13 
    4593 Eskebjerg  �  2031 7748 
    mail: bach@mail.tele.dk  
  Sekretær:  Kari Ingerslev, Hedekæret 11 
    2640 Hedehusene  �  2320 0907 
    mail: kari@business.tele.dk 
  Bestyrelsesmedlemmer: 
    Bjarne Bach, Alleshavevej 13 
    4593 Eskebjerg  �  2032 8304 
    mail: bach@mail.tele.dk  
    Helga Chemnitz, Østerled 3 
    4440 Mørkøv,  � 2577 1078 
    bc@chemnitz-clan.dk 
  Suppleanter:  Ruth Sørensen, Skamstrupvej 78,  
    4440 Mørkøv,  � 2495 0282 
 

Entreprenør 

Søren Handrup Jensen 
Holbækvej 254,  4440 Mørkøv 

Tlf: 59 27 43 34 
Mobil: 21 27 84 33 



 3 

 

Kontingent 100 kr. pr. person 
kan indbetales på vedlagte 

girokort eller ved indsættelse på  

konto nr. 3555022190, reg.nr. 1551. 
 

                                                                                        
 

 
 

Ordinær Generalforsamling 
   

       Onsdag den 27.april               
           kl. 19.30 
           i møllehuset   

 
Iflg. møllelaugets vedtægter afholdes hermed ordinær generalforsamling som 
angivet ovenfor med følgende  

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. Valg af stemmetællere og referent. 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab for året 2015 (se de følgende 2 sider) 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent for 2016-2017 
6. Valg til bestyrelse  
7. Valg af bilagskontrollant 
8. Eventuelt 

 
Ad 6: Bestyrelsen: På valg er Gitte Husballe, Hanne Bach og  Bjarne Bach. Alle 
modtager genvalg  - samt valg af en suppleant. 
Ad 7: På valg er Lisbeth Petersen 
 

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.                                                                                  
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01-01-15 1.794,50

01-01-15 80.598,02

01-01-15 400.000,00

Netopsparing 01-01-15 111.302,07

593.694,59

31-12-15 1.346,50

31-12-15 90.381,30

31-12-15 400.000,00

Netopsparing 31-12-15 111.358,18

603.085,98

Resultat 9.391,39

603.085,98 603.085,98

Konto Kontonavn
100 Indtægter (ikke arr.relateret) 25.422,15 27.582,11
101 Kontingenter 11.400,00 11.900,00

102 Annoncer 3.500,00 3.300,00
103 Gaver / Fonde 200,00 225,00

104 Vin / Øl salg 930,00 3.000,00

105 Møllehåndbog 0,00 101,00

106 Diverse indtægter 0,00 0,00

107 Renter 9.392,15 9.056,11

200 Åben mølle 635,00 1.099,50
201 Entre 420,00 860,00

202 Entre - grupper 0,00 0,00

203 Mølleting 50,00 50,00

204 Cafe Kværnen 0,00 149,50

205 Mel 165,00 40,00

300 Landsmølledag 931,00 836,00
301

302

303 Mølleting 128,50

304 Cafe Kværnen 579,00

305 Mel 128,50

400 Særlige åbningsdage 0,00 0,00
401

402

403 Mølleting 0,00

404 Cafe Kværnen 0,00

405 Mel 0,00

500 Andespil 10.941,00 13.441,55
501 Kort (banko) 8.030,00
502 Div salg incl kaffe 2.211,55

503 Lotteri 3.200,00

504 0 0,00

600 Julemarked 32.514,00 22.983,00
601 Køregangen 9.009,00 7.972,00

602 Cafe 6.049,00 5.058,00

603 Nisseloft incl. møllehus og honning 7.296,00 9.553,00

604 Restsalg 1.275,00 400,00

605 0 0,00

606 Juletræer 8.885,00 0,00

607 Juletræer efter marked 0,00

700 TDC 37.980,75 31.296,12
701 Lejeindtægt 37.980,75 31.296,12

702 Depositum 0,00

0 INDTÆGTER i alt 108.423,90 97.238,28

Konto Kontonavn

1100 Medlems- og turistinfo 3.264,75 0,00 11.125,25
1101 Vingesus - trykning 2.787,25 5.011,25

1102 Foldere 0,00 4.465,00

1103 Porto og hjemmeside 477,50 1.649,00

1200 Åben mølle 0,00 0,00 0,00
1201 Cafe Kværnen 0,00

1202 Annoncering 0,00

1300 Landsmølledag 1.449,25 0,00 283,24
1301 Cafe Kværnen 290,00 283,24

1302 Annoncering 1.159,25 0,00

Danske Bank

Aftalekonto

Balance

2014 2015

Kasse

Beholdning

Kasse

Danske Bank

Aftalekonto

2014 2015
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1400 Særlige åbningsdage 0,00 0,00 0,00
1401 Cafe Kværnen 0,00

1402 Annoncering 0,00

1403 Diverse 0,00

1500 Andespil 5.321,50 0,00 5.372,97
1501 Leje + øvrige omkst 800,00 1.638,73

1502 Lotteri 994,00 243,75

1503 Ænder - gevinster 2.856,00 2.796,74

1504 Annoncering 671,50 693,75

1600 Julemarked 17.297,86 0,00 12.850,10
1601 Indkøb til salg  * 4.453,08 8.024,75

1602 Cafe udg + Tændlys arr 1.792,10 1.303,47

1603 Børneloft 110,00 112,50

1604 Øvrige udgifter 1.718,80 929,50

1605 Annoncering 2.773,88 2.479,88

1606 0 0,00

1607 Juletræer 6.450,00 0,00

1700 Generalforsamling 0,00 0,00 602,00
1701 Kaffe m.v. 102,00

1702 Annoncering 500,00

1800 Indkøb salgsvare 0,00 0,00 5.150,25
1801 Korn 800,00

1802 Vin - øl  * 4.184,00

1803 Diverse emballering  * 166,25 0,00
1900 Administration 4.796,50 0,00 1.848,25
1901 Kontorartikler 507,00 83,75

1902 Porto - ikke medlemsinfo 51,50

1903 Gebyrer, bank, netbankforsikr. 789,50 888,00

1904 Boksleje 0,00

1905 Medlemskaber - andre foreninger 3.500,00 825,00

2000 Kurser - interne 0,00 0,00 1.521,95
2001 Materiale 1.239,95

2002 Forplejning 282,00

2003 Diverse 0,00

2100 Vedligehold mølle 891,61 0,00 10.509,54
2101 Materialer 891,61 4.329,29

2102 Maling 3.311,20

2103 Værktøj 1.431,55

2104 Sejl 1.437,50

2105 Inventar 0,00

2200 Vedligehold udearealer 1.877,40 0,00 374,11
2201 Benzin 419,40 374,11

2202 Maskiner og værktøj 1.458,00 0,00

2203 Diverse 0,00 0,00

2300 Vedligehold møllehus ude 0,00 0,00 0,00
2301 ?? 0,00

2302 ?? 0,00

2400 Vedligehold møllehus inde 500,00 0,00 0,00
2401 Maling 0,00

2402 Inventar 500,00 0,00

2500 Drift af møllehus /cafe /arr se nedenfor  * 62,00 0,00 1.863,23
2501 Køkkenudstyr 62,00 530,22

2502 Diverse - ikke mad og drikke  * 239,46

2503 Diverse - mad og drikke  * 1.093,55

2600 Drift generelt 22.517,24 0,00 24.059,93
2601 Bygningsforsikring 8.650,47 6.857,96

2602 Arbejdsskadeforsikring 2.708,78 1.560,00 Incl. betaling for 2016

2603 Erhvervsforsikring inventar og person 2.430,80

2604 EL 8.416,90 9.176,30

2605 Vand 1.135,82 1.403,08

2606 Ejendomsskat 1.839,97 1.958,22

2607 Forbrugsafgifter -234,70 673,57

2700 Personaleudgifter 2.438,45 0,00 4.263,03
2701 Deltagergebyrer (eksterne møder og kurser)  * 2.450,00

2702 Forplejning arbejdsdage 898,45 943,33

2703 Personalepleje (udflugt, forplejning, gaver) 1.540,00 869,70

3000 Diverse udgifter -1,00 0,00 8.023,04
3001 Ikke placerbar i kontoplan -1,00 8.023,04 Køb af mølleøl 2014 (K 1801)

UDGIFTER i alt 60.415,56 87.846,89

ÅRETS RESULTAT 48.008,34 9.391,39

Bilagskontrol og saldoafstemning er foretaget den 10.februar 2016 uden anmærkninger



 

Mørkøv Maskinforretning A/S 
Tlf. 59 27 50 16  
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Hovedgaden 41 
4440 Mørkøv 

Tlf.: 59 27 40 96 



 
v/ Lene og Erik Jensen 

Holbækvej 339 - Knabstrup 
4440 Mørkøv 

Telefon: 59273019 

Åbningstider: 
06.00 - 19.00 Mandag - Fredag 
06.00 - 16.00 Lørdag - Søndag 

Dem med sigtebrødet! 

 

 

 

 

Sæsonåbning 2016 
 d. 5. juni   

 

Gratis for medlemmer: 
Møllen åbner kl. 12 og i cafeen i 
eller ved møllen serveres en let 
frokost bestående af ”håndmad-
der” samt lidt at drikke. 
 
 
 

Kl. 13—16 er møllen åben for alle 
interesserede og der vil være mulighed for 
 

• at se hvordan møllen ser ud inde bag de sorte vægge.  
• at nyde Skamstrupkringlen mm. i cafeen . 
• at se Annie Møllenbachs udstilling af egne malerier. 
 
Især for voksne: 
• Få en snak med møllens bestyrelse, møllersvendene og  
 møllebanden om møllens drift og vedligehold. 
 
Især for børn: 
• Male mel med en håndkværn og derefter bage ”pandebrød”    
 over bål. 

• Male et billede af møllen – Annie Møllenbach giver gode 
 råd. 

• Få en ”træk-tur” på en af Katrinebjerg Ridecenters ponyer. 
. 
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PS! Når du så alligevel er inde på hjemme-
siden, kan du jo også lige se, hvilke andre 
aktiviteter der er på programmet.  

 8 

Nyt tiltag 
 

I takt med tidens ånd vil vi også gerne ind-
føre lidt nyt.  
Da Vingesuset - som I sikkert allerede ved 
— - er tilgængeligt på 
www.skamstrupmolle.dk, vil vi gerne - som 
en service - sende dig et link, når 
en nye udgave foreligger.  
Send din mailadresse til  
kari@business.tele.dk, så sender jeg link’et til dig.  
 

  
 

Venlig hilsen     
”Den gamle redacteur” 



STATOIL-SERVICECENTER 
Lizzi Sørensen 
Holbækvej 239 
4440 Mørkøv 
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Søndag 19. juni 2016 
 

DANSK MØLLEDAG 
 

På Dansk Mølledag har mange 
vind- og vandmøller landet over 
åbent kl. 11 - 16. 
 

Det har vi også i Skamstrup, så 
du kan se, hvordan den gamle 
hollandske vindmølle så ud  
inden i og fungerede fra ca. 
1871 til 1959. 

 
 I vores café 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 ligeledes har åbent.  
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Mølledagbog 
 
19.09.15. Erfamøde. Niels og Gitte har været til Erfa-
møde med de syd- og vestsjællandske møller i Løve Mølle. Meget spændende 
igen at møde ligesindede og høre, hvad der rør sig rundt omkring. 
 
27.10.16. Stig har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Helga træder ind i 
stedet for Stig. Bestyrelsen har igen konstitueret sig, uden væsentlige æn-
dringer. 
 
Oktober. Vi er blevet kontaktet af foreningen Agerland fra Grevinge. De dri-
ver noget jord primært på gammel måde. Kornet bliver høstet med selvbinder, 
tørret i hæs og tærsket med tærskeværk. Derfor var vi med på 
ideen om at fortsætte kornets vej på den gamle måde. 
De leverer derfor ca. 300 kg ølandshvede, 
som de gerne vil have malet inden jul.  
Så vi sejler op og får malet kornet - til 
gengæld får vi noget af melet. 
 
06.11.15. Andespil i forsamlingshuset. 
Der var fuldt hus. Et par af hjælperne måtte sidde i den lille stue. Fin stem-
ning, og mange glade vindere af både ænder, og af de mange sponserede præ-
mier i lotteriet. Det giver vist nogenlunde det samme i overskud som de andre 
år. (kig i regnskabet) 
 
12.11.15. Vi har i aften haft et informationsmøde om julemarkedet for inte-
resserede hjælpere. Det var ønsket at give et overblik over, hvordan hele ar-
bejdet med julemarkedet er. Lige fra start til efter afholdelsen. Vi var ikke så 
mange, men vi fik kigget på det, og fik input til evt. ændringer.   
 
24.11.15. I dag opdagede jeg, at TDC var ved at klargøre til at grave et ka-
belrør ned i kanten af møllevejen. Vi var ikke blevet informeret om denne akti-
vitet og tog straks kontakt til TDC og fik arbejdet udsat til efter markedet. 
Vi kan ikke rigtigt forestille os, at vejkanten skal graves op her få dage før 
masser af trafik på vejen.   
TDC har samtidig lovet at vaske antennen snarest - se på næste side, hvor 
hårdt den trænger - og behandle den, så den ikke så hurtigt bliver grøn igen. 
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29.11.15. Klargøring til julemarkedet er nu klaret. Vi var ret mange fra mor-
genstunden, og der har været stor aktivitet alle steder. Nu er vi vist så godt 
som klar.  Dagen sluttede med byens Tænd Lys arrangement. Jeg glemte at 
tælle deltagerne, men der var pænt mange. Vi delte varm kakao ud og sang en 
sang for lyset på møllen. 

5.-6.12.15. Julemarked. To gode markeds-
dage er gennemført. Der har været mange 
gæster, og der er ryddet godt op i div. va-
rer. Der er solgt rigtigt mange brunkager. 
Måske fordi nogle af dem blev bagt i møllen 
og duftede så dejligt. Klejnekogeriet var 
pga. en paragraf i vores brandforsiking ble-
vet flyttet ned i møllehuset. Det gik fint, og 
der blev som sædvanligt solgt masser af 
klejner. 
 
16.12.15. Arbejdet med nedgravning af 
kabel er nu udført med minimal visuel ef-
fekt. Efterfølgende har jeg og TDC lavet ny 
aftale om, hvornår og hvem, der skal kontak-
tes når TDC el. andre skal arbejde på vores 
grund. 
 
30.01.16. I aften havde vi inviteret de fri-
villige til Nytårskur med spisning i møllehu-
set. Det var hyggeligt, og jeg kunne igen sid-
de og fryde mig over, at vi fik bygget sådan 
et godt hus, som kan rumme så mange for-
skellige af vores aktiviteter. Maden havde 
nogle af de frivillige lavet til de andre frivil-
lige. Tak for det. 
 
18.02.16. Jeg kan se at masten/flagstangen 
er blevet vasket og nu igen står fin og hvid. 
Jeg ved ikke, hvornår det er gjort, men det 
er det. 
 
 

VASK M
IG  
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Kursus for møllersvende 2016 

 

Kurset afholdes på følgende dage: 

 

onsdag d. 1. juni 
onsdag d. 8. juni 
mandag d. 13. juni 

 
Kunne du tænke dig at lære at køre med Skamstrup mølle og blive klog 
på møllens konstruktion og vedligeholdelse – er dette måske noget for 
dig. 
 
1. kursusdag d 1. juni kl. 19.00 – 22.00 
Skamstrup Mølles historie 
Gennemgang af møllens konstruktion og fagudtryk 
De 50 vigtigste punkter for møllersvendens daglige arbejde 
Gennemgang af møllens beredskab.  
 

2. kursusdag d. 8. juni kl. 19.00 – 22.00 
Gennemgang af nødvendig vedligehold 
Gennemgang af møllens drift og hygiejne. 

 

3. kursusdag d. 13. juni kl. 17.00 – 20.00 
Praktisk drift af møllen hvor alle deltagere får en fornemmelse for drift af 
møllen og hvilke rutiner, der er vigtige. 
 
Udover den 3. kursusdag vil der være mulighed for at køre med møllen hver 
anden søndag og mandag.  
 

Kurset afholdes af Jens Christensen og Poul Erik Rasmussen, 
som begge har været med til at bygge og idriftsætte møllen.  
 

Tilmelding til kursus: 
Niels Clausen, tlf. 5217 5124, mail: nielsclausen53@gmail.com 
Bjarne Bach, tlf. 2032 8304, mail: bach@mail.tele.dk 



Annexgårdens 
           Gårdbutik  
 

Åben:  
Tirsdag: 10.00 – 14.30 eller efter aftale  

Tlf.: 23 27 83 14 / 40 34 78 70  

 
Tømmerupvej 14, Tømmerup * 4440 Mørkøv  
Facebook: Annexgårdens gårdbutik  
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Bennebovej  7   4440 Mørkøv 

Tlf :  59  27 40  05 

Entreprenør og 

Aut. Kloakmester 
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Møllebanden 
Møllebanden er en gruppe aktive medlemmer, der sammen med bestyrelsen 
gerne vil mødes og have et socialt samvær i forbindelse med at bevare og 
drive den hollandske vindmølle på Skamstrup Møllebakke. 
 

Vi sørger, foruden drift af møllen, for at der bliver udført det nødvendige 
vedligehold. 
 

I 2015 nåede vi  at reparere kampestensfundamentet i køregangen 
   at rense mølle og vinger for alger 
   at male alt træværk på krøjeværket 
   at slå græsset på bakken  
   at flytte diverse grus- og stenbunker  
   at male vinduer på magasinloftet 

- så møllen fremstår pæn og ryddelig og har kunnet modstå vinterens luner. 
 

Sæson 2015 var kendetegnende for, at der generelt ikke var noget vind, når 
vi havde åben mølle. Det medførte, at Møllebanden måtte ligge sig ekstra i 
selen for at få malet mel til Andespillet og Julemarkedet. 
Derudover havde vi lovet at male ca. 400 kg ølandshvede for foreningen 
Agerland.—Alt dette nåede vi i november, inden møllen blev gjort vinterklar. 
 

Hen over vinteren har der ikke været så mange aktiviteter, men den 1. ar-
bejdslørdag d. 27. feb. påbegyndte vi årets vedligeholdelsesopgaver med at 
tage persestangen (bremsen) ned, så vi kan få den efterset og malet. Den 
kommende sæson byder ligeledes på mange og store vedligeholdsopgaver, så 
der er brug for mange frivillige hjælpere. 
 

Vi har bl.a. følgende opgaver: 
Maling af vinger 
Tjæring af hele møllen udvendig. 
Maling af døre og vinduer 
Reparation og maling af stensætning og kampestensgrund. 

 

Vi har i år besluttet at udvide møllens åbningsdage til udover hver anden søn-
dag fra kl. 13.00 - 16.00 også at have åbent hver anden mandag fra kl. 17.00 - 
20.00.  
Vi ønsker hermed at få gjort møllen mere synlig i lokalsamfundet samtidig 
med, at vi styrker det sociale samvær omkring det at køre med møllen. 
For at give endnu flere interesserede mulighed for at køre med møllen, ind-
byder vi igen til møllekursus - se andet sted i bladet.  



Invitation til mølleudflugt 
 
Igen i år vil vi gerne invitere på en 
udflugt. Vi skal sydpå - dog ikke så 
langt.  
 
Vi har lavet en aftale med Agersø 
Mølle lørdag 3. september 2016.  
 
Mødestedet er møllehuset  kl. 9.30.  
Vi kører i samlet flok til færgeover-
farten ved Stigsnæs færgehavn 
(Stigsnæs landevej 594, Skelskør ). Målet er at nå færgen kl. 11.  Mødetid er 
15 min før afgang og overfartstid ca 15 minutter. Bilerne lader vi stå på 
Sjællandssiden. Møllelauget betaler for færgetransporten. 
  
Møllen på Agersø ligger ca. 10 minutters gang fra havnen, og efter en mølle-
snak og en rundvisning er Møllelauget vært ved en let frokost.  
 
Vi satser på at tage færgen tilbage igen kl. 15.30.  
 
Igen i år er der fælleshygge efter udflugten. Denne gang er det Vivi og Ni-
els, der lægger hus til. Adressen er Lindholtvej 1.  
 
I skal selv medbringe kød og drikkevarer. Der bliver tændt op i grillen, og 
Møllelauget sørger for tilbehør, som vil være salat, kartofler og brød.  
 
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne vide, hvem der deltager.  
Tilmelding senest lørdag 27. august 2016— til Kari på tlf. 23 20 09 07 eller 
kari@business.tele.dk 
 
Hvis I vil vide mere om Agersø, kan jeg anbefale jer at kigge på  agersoe.nu. 
Her kan I finde alle oplysninger om øen. Hvis det ønskes, kan jeg sende mere 
info om Agersø mølle. Jeg skal blot bruge din mailadresse.  
 
Transporten til og fra Stigsnæs færgehavn er for egen regning. Jeg kan kun 
opfordre til, at man laver aftale om at køre sammen og deler udgiften.  
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1.september 2016 

 

Kalender 2016 
Onsdag 27.april   Generalforsamling     kl. 19.30 
Lørdag 29.april  Arbejdsdag    kl. 9 
Lørdag 28.maj   Arbejdsdag   kl. 9   
Onsdage 1.og 8.juni Møllekursus   kl. 17    
Søndag 5.juni   Sæsonåbning    kl. 11-16 
Søndag 19.juni  Landsmølledag   kl. 11-16 
 

I sæsonen er der åbent på søndage i lige uger: 
3.juli, 17.juli, 31. juli, 14.august og 28.august, 
med salg af kaffe og Skamstrupkringle. 

 
Arbejdsdage i sæsonen er søndag og mødetid kl. 9. 

 
Følgende mandage køres der med møllen fra kl. ca. 17:  
13.juni, 27.juni, 11.juli, 25.juli, 8.august og 22.august  

 
Lørdag 3.september Mølleudflugt - se invitation 
Søndag 11.september Sæsonlukning   kl. 13-16 
Lørdag 24.september  Arbejdsdag    kl. 9 
Lørdag 29.oktober    Arbejdsdag    kl. 9 
Fredag 4.november   Andespil     kl. 19 
Søndag 27.november  Arbejdsdag og Tænd-lys 
Lørdag 3.december og  
søndag 4.december  Julemarked   kl. 11 - 16 

                 
 


