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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv  5927 5391
mail: ghhusballe@webspeed.dk
Næstformand: Kari Ingerslev, Hedekæret 11
2640 Hedehusene  2176 0025
mail: karii@mail.dk
Kasserer:
Hans Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv  5927 5391
mail: ghhusballe@webspeed.dk
Sekretær:
Kristian Nielsen, Holmevej 35,
2860 Søborg  2384 1213
mail: kristian@skjaldesang.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Bjarne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg  2032 8304
mail: bach@mail.tele.dk
Willy Jørgensen, Bjergsted Byvej 15A,
4450 Jyderup  5126 3843
mail: wikiravn@mail.dk
Hanne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg  2031 7748
mail: bach@mail.tele.dk
Suppleanter:
Karlo Tandal Danielsen, Sørningevej 37,
4440 Mørkøv  5927 1401
mail: karlo@mail.dk
Lone Rühmann, Holmevej 35,
2860 Søborg
Formand:
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Et prægtigt vartegn
,
for hele Holbæk Kommune
står flot, velholdt og funktionel
placeret i landsbyen Skamstrup,
Men, men……..
Ting laver ikke sig selv.
Det kræver en funktionsdygtig bestyrelse samt en gruppe af frivillige, der har
tid og lyst til at deltage i bevarelsen af møllen.
Derfor denne appel til vore medlemmer. Medlemmer, der egentlig godt vil
deltage og har den fornødne tid, men endnu ikke har besluttet sig for at komme
ind i kampen.
På Generalforsamlingen den 6. maj i Møllehuset er der rig mulighed for at spørge
ind til, hvad det hele gå ud på - så kom, der er plads til fornyelse i bestyrelsen og
flere frivillige til arbejdet med vedligehold af mølle og omgivelserne.

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16
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Ordinær Generalforsamling
Mandag den 6.maj kl.19.30
i Møllehuset
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 2012 (se andetsteds i bladet)
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2013/2014
Valg til bestyrelse
Valg af bilagskontrollant
Eventuelt

Ad 7: Bestyrelsen: På valg er Kristian Nielsen, Hans Husballe og Kari Ingerslev
Suppleant: På valg er Karlo Tandal Danielsen
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.
Vel mødt ☺

Kontingent 100 kr. pr. person
kan indbetales på vedlagte
girokort eller ved indsættelse på
konto nr. 3555022190, reg.nr. 4691.
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Regnskabet var ved redaktionens afslutning endnu ikke godkendt, men vil
blive fremlagt ved generalforsamlingen med påtegning.
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str.36--56
Damemode str.36
Hovedgaden 41
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 40 96

&
Buketter og Blomster

Entreprenør

Støt vores
annoncører Søren Handrup Jensen
de støtter
Holbækvej 254, 4440 Mørkøv
Skamstrup
Tlf: 59 27 43 34
mølle
Mobil: 21 27 84 33
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Formandens Mølledagbog
07.10.12 Øv, øv, øv. 9 gæster til årets Familiedag er vist det man kan kalde
en fiasko, når man forventer mellem 60-100. 11 mand stod klar til at tage i
mod vores gæster og havde forinden brugt tid på forberedelser på bakken.
Der udover er der jo også brugt tid på andre forberedelser. Hvad gik galt? Vi
ved det ikke. For små annoncer, for lidt foromtale, dårligt vejr, konkurrence i
området. Tjaa, det kan være det hele. Vejrudsigten var dårlig, men det endte
faktisk godt. Ingen regn, masser af vind. Mølleriet kørte på fuld skrue - for
første gang med begge kværne samtidig. Arrangementets berettigelse må
tages op til overvejelse.
11.10.12 Besøg af en 2. klasses børnefødselsdag. Dejligt at nogen benytter
sig af vores tilbud om at bruge møllen til arrangementer af den ene eller anden slags.
27.10.12 Endnu en arbejdsdag på møllen. 8 mand mødtes til en varm kop
kaffe på en af de første frostkolde morgener i dette efterår. Der var desværre ingen vind, så vi kunne ikke få
malet det mel, vi skal bruge til andespillet om en uge. Til
gengæld fik vi renset hveden. Det sker med håndkraft på
den gamle rensemaskine. 6 tønder med korn - det får man
lange arme af. Bakken op mod møllen blev endnu en gang
slået med buskryddere og hele 3 læs krat blev kørt væk.
Fra familiedagen har vi 25 kg meget fint mel, som nu er
poset i 1 og 1½ kg poser til på fredag.
02.11.12 Endnu et andespil gik godt. Ca. 100 gæster, lidt mindre omsætning, men tillige lidt færre udgifter, så resultatet blev det samme som sidste
år - kr. 4500. Endnu en gang stor tak til vores frivillige og ikke mindst vores
sponsorer af de flotte gaver til lotteriet.
24.11.12 Sidste almindelige arbejdsdag i år. Oprydning rundt omkring i møllen, så vi kan komme til at holde julemarked. Der blev ikke som normalt på
denne dag gjort rent. Der skal males mel i morgen. I møllehuset står allerede
en masse ting pakket fra skabe og gemmer, klar til julemarkedet.
25.11.12 Så er det sidste mel inden jul malet. Der var rigeligt vind, så de
kørte uden sejl. Nu har vi masser af mel til markedet.
28.11.12 Ups, nu har vi ikke så meget mel mere. Borreby ville alligevel gerne
have deres del tilbage. Sådan er aftalen, så det kan vi ikke gøre noget ved. Vi
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kan desværre ikke male mere, da vejrudsigten ikke lover vind. Øv. Vi har nok
mel nok til første marked. Det er ikke muligt at male imellem de to markedet,
da møllen jo nærmest er pakket ind i nisser og pynt.
01.12.12 Kan det passe? Er det december nu? Vi er praktisk klar til at holde et julemarked, men ikke mentalt. Det er, som om julen kommer bag på os
alle i år. Bortset fra det så er vi efter en god arbejdsdag i møllen og i møllehuset klar til marked. Der er labels på alle glas og poser og priser på alle nisser og engle. Komfuret i møllen er tjekket, og lys og guirlander er på plads.
Så mangler vi bare et hvidt drys fra oven, så er idyllen komplet.
02.12.12 Og det fik vi - 5 cm. fin hvid sne. Nok
til at kælke på møllebakken. Det var der flere,
der gjorde i dag. På markedet havde vi ret mange gæster fordelt over hele dagen. Men julen er
vist heller ikke nået helt til dem. Vi solgte meget
få nisser o.lign. Spiselige ting gik godt. Alt i alt
en god dag. Kl.15.50 var der ikke mange kvadratcentimeter i overskud på caféloftet. Alle ventede på Tænd Lys kl.16.00. I køregangen åbnede vi porten
og udskænkede varm kakao. Glas med lys blev sendt rundt blandt deltagerne,
som skulle give glasset videre og ønske hinanden god jul. Til sidst blev de i en
kurv hejst op til omgangen og sat rundt om møllen. Til sidst var møllen pænt
oplyst (af projektørerne). Deltagerne kunne da gå op til en dejlig varm kirke.
Vi kunne så rydde op og sørge for at det hele kan stå de 14 dage til næste
markedsdag.
03.12.12 Vi har i et par år haft et skilt om julemarked stående på en mark
ved siden af Skovvejen i ca. 3 uger i december. Det synes vejdirektoratet
ikke om. Vi skal fjerne det inden ugens udgang. Øv.
15.12.12 Det var snestorm i nat, og det fik nok ret kraftig indvirkning på
besøget i møllen på 2. markedsdag. Vejene var egentligt fine nok, da vi åbnede, men da havde folk nok taget deres beslutning om ikke at køre nogen steder. Det blev tøvejr i løbet af natten, så det var noget sjap. Vi kunne det meste af dagen stå og tælle de gæster der kom op ad møllevejen. Én time var
der fyldt loft enten på nisseloftet eller caféloftet. Skuffende for alle de
aktive som har ydet en stor indsats, og som brugte en hel dag i december. Vi
havde håbet på en omsætning på ca. 20.000. Den blev kun ca. 10.000. Jeg
tror dog ikke, at vi får underskud samlet set. Efter oprydningen var vi 12 aktive samlet til lidt mad og julehygge i møllehuset. Det skal retfærdigvis siges , at Brorfelde i dag trak mange mennesker til deres julekalender arran9gement. I dag var børneskuespillerne på besøg der ude.

15.01.13 Der er igen kommet sne nok til at der kan kælkes på møllebakken.
Og det bliver der.
20.01.13 Problemer med el i møllehuset. Noget slår relæet på én gruppe.
Elektrikeren har kigget på det. Det er lyset op ad vejen, den er gal med. Nok
noget fugt et forkert sted. Nu må vi undvære lyset resten af vinteren. Det
er ikke vejr til at lave sådan noget nu. -8 grader om dagen, -10-12 om natten.
26.01.13 Vi aflyste arbejdsdagen. Det er frost, blæst og isglat møllevej.
23.02.13 3 mand til arbejdsdag. Der blev ikke lavet så meget. Møllevejen er
spejlglat. Selv oven på sneen er der glat. Det lykkedes at rydde lidt op i møllehuset. På trods af den glatte vej bar vi bl a. båret tomme flasker ned til
bilen. Det var med stor koncentration for ikke at sætte sig på halen. Der blev
også kigget til nogle ting vi har stående i stalden på en gård i byen. De ting
skal flyttes, men hvor hen? Én af de aktive har fanget en rotte uden for
møllen for få dage siden. Det må have været en strejfer. Vi har ellers ikke
haft utøj inde i vinter.
14.03.13 En sky med masser af sne har vist stået stille over Skamstrup og
omegn. Vi har fået 15-20 cm sne lige ned fra himlen uden en vind. Møllen var
så flot med sne på.
16.03.13 Så blev jeg igen ringet op af en borger at der måske var noget
galt. Vindrosen piskede af sted som om den ikke havde fat i noget. Jeg stak
hovedet ud af terrassedøren for, at høre det velkendte uhyggelige bump.
Men det kom heldigvis ikke. Borgeren kunne fortælle at hatten faktisk havde
flyttet sig siden han gik ind for at ringe, så vi konkluderede at alt var ok. Senere da jeg tjekkede min mobil fandt jeg en sms fra Poul E. som også var blevet ringet op af en nabo til møllen. Poul Erik havde været deroppe, og fundet
alt ok. Vi tror at vinden er løjet af i nord-vest, og nogle dage senere er blæst
op fra syd-øst, så vindrosen har fået meget travlt med at rette vingerne op
mod vinden. Py-ha.

Autoværkstedet Stenhøj
v/Martin Damgaard
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Hovedgaden 2
4440 Mørkøv
tlf: 59275033 – 21676087

Flot køregang
Sidste år fik vi bevilget kr.11.000,- fra Byggeriets
Ildsjæle til omlægning af køregangens gulvbelægning.
Den var umulig at holde ren - meget skæv og ujævn.
I løbet af efteråret var et hold af frivillige i gang på
flere fronter. Der blev gravet ud. Sorteret sten i
nærliggende stenbunker. Lagt ny grundbelægning og
til sidst blev det hele brolagt med de sorterede
marksten. Det er blevet så flot.
Ved begge porte er der lavet en lille kant af en brosten på højkant. Porten lukker fint ind i mod stenene. Det forhindrer dels gnavere i at komme ind, dels
skal det regne ret meget ,før det bliver vådt inden for. Desværre betyder det
også, at der skal særlige tiltag til, hvis vi skal have en hestevogn i gennem, som
i gamle dage.
Tak til Byggeriets Ildsjæle (en Realdania fond) og til dem med lange arme
og/eller ømme knæ.

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!
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Hver søndag
kl. 13 - 16
fra den 26.maj
til den 15.september 2013
er møllen åben.
Og hvis vinden blæser, kører vi med møllen
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
*******

Husk skolestuen i Skamstrup er også et besøg værd.
Åbningstid: Hver søndag fra juni til september
kl. 13-16 eller efter aftale.
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STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv

Dansk Mølledag på
Skamstrup Mølle
søndag d. 16. juni
kl. 11.00-16.00
På Dansk Mølledag har mange
aktive vind- og vandmøller
landet over åbent.
I Skamstrup har vi åbent, så du kan se, hvordan den gamle hollandske vindmølle så ud inden i og fungerede fra ca. 1871 til
1959.

Entreprenør og
Aut. Kloakmester

Bennebovej 7 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 40 05
13

Godt nyt
I Holbæk kommune er der et samarbejde mellem kommunen og Projekt Udvej om at aktivere ledige og kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få flere i arbejde. En
udløber heraf er Jyderup-pedellerne, som vi blev kontaktet af i starten af året .
Selvom vi ikke kan tilbyde fastansættelse af en ledig, kan
vi tilbyde meningsfyldt arbejde, som måske kan bidrage
til en stilling et andet sted, og vi var derfor straks med på idéen, da vi har en
del opgaver, som ”står i kø for at blive gjort”.
I marts måned blev der holdt et forberedende møde i møllehuset, hvor vi
hørte nærmere om selve projektet, og hvordan det rent praktisk kunne løbe
af stablen. Vi fremlagde forslag til opgaver, der kunne løses af Jyderuppedellerne, herunder ind- og udvendig maling af møllehuset, maling af vinduer
i møllen, udvidelse af vores redskabsskur, fugearbejder i køregangen og almindeligt grønt vedligehold. Vi kan, såfremt projektet godkendes, derfor
regne med at have en m/k fast tilknyttet i 15 timer om ugen foreløbig frem
til en gang først på sommeren.
Vi glæder os rigtig meget til at få en hjælpende hånd fra Jyderup-pedellen,
så vi kan byde såvel lokale som udefrakommende velkommen til endnu en møllesæson i forskønnede og skønne omgivelser.
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Mølleudflugt
Søndag 8.september 2013
går turen til

Borreby Gods og Skovsgaard Bagerimuseum
Vi mødes ved møllehuset kl 9.30. Første stop er Borreby Gods
(Borrebyvej, 4230 Skælskør ), som vi har malet en hel del hvid
hvede for og poset det til deres markedsdage. På Borreby bliver
vi vist rundt på godset og der er mulighed for at gå en tur i parken.
Næste stop på turen er Bagerimuseet (Fladholtevej 6, Esholte,
4200 Slagelse ) Her er alt, hvad hjertet kan begære indenfor
bagerfaget. Der er mulighed for at købe friskbagt kage til vores
medbragte kaffe. Åbningstiden er fra kl. 12-16.
Selve Skovsgård mølle ligger lige overfor bagerimuseet. Desværre er den i en
sølle forfatning.
Kaffe og frokost tager vi hver især med. Som afslutning på dagen vil jeg foreslå, at vi samles i møllehuset til lidt fællesspisning. Maden har vi selv med.
Skulle der nu være nogle af deltagerne, der har lyst til at lægge grill, og måske hus til, vil jeg meget gerne høre fra dig/jer.
Tilmelding til Kari på tlf. 2176 0025 eller karii@mail.dk

Sidste frist for tilmelding er søndag 1.september 2013
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Kalender 2013
Lørdag 20.april

Arbejdsdag

kl. 9

Mandag 6. maj

Generalforsamling

kl. 19.30

Søndag 16.juni

Landsmølledag

kl. 11-16

Søndag 13. oktober

Familiedag

Lørdag 26.oktober

Arbejdsdag

(program endnu ikke fastlagt)

kl. 9

Fredag 1. november Andespil
kl. 19
Bemærk - vi starter tidligere end sædvanligt
Søndag 1.december Julemarked
kl. 11-16
Efter julemarkedet er der Tænd-lys arrangement
Lørdag 14. december Julemarked
kl. 11-16

Åben hver søndag
fra den 26.maj til den 15.september kl. 13-16

Vi modtager meget gerne indlæg
til næste nummer af ”Vingesuset”

1/9
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