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EN MEGET AKTIV LANDSBY !
Kære møllevenner.
Så er det blevet forår igen – og ”Vingesuset” er som altid ”på gaden” når
fuglene synger og træerne bliver grønne. Det giver kraft og energi – nyt
gå-på-mod!
I møllelauget er vi i færd med at installere en ny kværn og en ny sigte.
Møllehuset skal males, nye borde og bænke ligeså. Ja, der er flere andre
ting i gang.
Men det er nu ikke kun i møllelauget at gå-på-modet er stort. Også i byens andre foreninger summer det af liv og arbejdslyst.
Hvor i landet finder man i grunden dets lige? Hør blot her:
Landsbyforeningen er i færd med at renovere en stald hos Ida Jørgensen i Skamstrup. Der ryddes op, støbes og kalkes og snart skal stalden
kunne bruges til opmagasinering af div. effekter til loppemarked – og materialer i øvrigt. Enhver vil kunne leje sig ind og få ting opbevaret til bedre tider.
Forsamlingshuset er gået i gang med den store restaurerings 1. etape.
Det gælder nyt tag, renovering af kloakanlæggene, lydisolering af lofter,
nye toiletforhold , nyt fyr m.m. Det er en stor glæde, at så mange har –
og vil – bakke op om forsamlingshusets restaurering. Vi har alle brug for
det! Samtidig er nye aktiviteter gået i gang: Stavgang og Linedans får
maverne til at skrumpe og giver energi til arbejdet!
Også ”familie og Samfund” melder om nye medlemmer og nye aktiviteter
og i menighedsrådet er man i fuld gang med at iværksætte den store indvendige restaurering af Skamstrup kirke.

Kom ikke og sig, at vi sover tiden væk i Skamstrup!!

Der er altså nok at se til i Skamstrup og med gode og flittige folk vil vi nå
det hele. Men der skal også være tid til andet end ”knoklearbejde”. Derfor ser jeg frem til lørdag den 4. juni, hvor hele landsbyen m.fl. drager
på udflugt sammen. Læs mere inde i bladet. Det er godt at vi kan arbejde
sammen på tværs af div. foreninger.
Med ønsket om en fortsat god arbejdstid – og hyggetid sammen, sendes
de bedste forårshilsener til alle.
John Christensen
2

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 19. MAJ 2005 KL. 19.30
I SKAMSTRUP PRÆSTEGÅRD.
Dagsorden i følge vedtægterne.
1.Valg af dirigent
2. Valg af stemmeoptællere og protokolfører.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab og evt. budget.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af bilagskontrollant
9. Eventuelt.
I.flg. vedtægternes §6 skal der på ulige årstal vælges 3 personer. På
valg til bestyrelsen i år er fra den nuværende bestyrelse: Ruth Christensen, Dan Birk Andersen og Kristian Nielsen ( indtrådt som suppleant for Niels Blauner i august 04.) Der skal derfor vælges 2 suppleanter. Poul Pedersen er på valg som suppleant.
På valg som bilagskontrollant er Kaj Nitschke. Alle valg er for 2 år
bortset fra den ene suppleant der vælges for eet år.
Stemmeret har kun medlemmer, som inden generalforsamlingen har
betalt kontingent for 2005/06 og kun ved personligt fremmøde. Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
På gensyn til årets ordinære generalforsamling: På bestyrelsens
vegne:
John Christensen.
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MØLLEDAGBOGEN
FORTÆLLER …..!

og alle – sådan blev det sagt –
gik hjem med nye erfaringer og
oplevelser af vind og vejr m.m.
Søndagen efter sluttede den
åbne–møllesæson. Vi kunne se
tilbage på en god åbningsperiode siden maj med mange gæster og en god indtægt. Selvfølgelig var der også søndage,
hvor besøgene var få – men
medarbejderne var tilstede
månederne igennem og var dermed med til at give de mange
besøgende gode oplevelser. Tak
til alle medarbejderne: møllere,
svende, guider m.fl.
Oktober blev også måneden,
hvor vi for første gang indkaldte til beredskabsøvelse. Belært af erfaringerne er det
vigtigt, at vi jævnligt instruerer i – og afprøver div. beredskab med hensyn til brandslukningsmateriel, mølleinventar, m.
m. Dette vil fremover ske
hvert halve år.
Der blev desuden holdt medarbejdermøde vedr. evaluering af
den forgangne sæson, hvor der
blev udvekslet gode ideer, erfaringer og bragt ændringsforslag frem. En hyggelig afslutning med fællesspisning blev
det også til!

Så skal der igen ses tilbage på
en tid, der gik!
Når man fører en dagbog år
efter år, har man ofte fornemmelsen af, at man gentager sig
selv! Og sådan er det jo nok på
en vis måde. For året har sin
egen tilbagevendende rytme
og det gælder også hvad møllelaugets aktiviteter angår. Jeg
vil derfor i det følgende forsøge at gøre mest ud af det, som
det halve år bragte af særlige
nye ting og begivenheder.
2004: Oktober/november.
Oktober bragte en rigtig god
fornyelse. Den første søndag i
skolernes efterårsferie inviterede vi børnefamilier til ”åbenmøllearrangement” med mange
aktiviteter. Omkring 100 mennesker tog del i aktiviteterne,
som - udover at møllen kørte og
lystigt formalede mel – bestod
i bl.a. hestevognskørsel, ponyridning, drageflyvning, snobrødsbagning, forarbejdning af
roelygter, cafe m.m. Det blev
en rigtig god oplevelsesdag,
hvor sol og blæst farvede kinderne røde på børn og voksne
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November bød på det årlige
andespil. Vi må sige igen: Et
godt arrangement, velbesøgt
og med et flot overskud til lauget på ca. 6500 kr.
Samarbejdet med ”Andelslandsbyen Nyvang” blev genoptaget. Vinteren igennem skulle
vi sørge for formaling af foder
til dyrene derude. Desværre
brændte deres stald efter en
ildspåsættelse. Det lykkedes
heldigvis at redde dyrene –
men siden har der ikke været
behov for vores indsats.
Samme måned begyndte forberedelserne til årets julemarked. Dem kender vi! De er mange og forskelligartede – men
vigtige. Bl.a. var vi igen nogle
stykker i skoven for at arbej-
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de for ”gratis” juletræer, ligesom mange atter fremstillede
gode og flotte salgsting.
December.
Årets julemarked fandt sted
over 2 dage med 14 dages mellemrum. Det gik rigtig godt
endnu engang med en omsætning på ca. 30000 kr. Noget
nyt var aktiviteterne for børn.
Der blev fremstillet birkenisser og fuglefoderbrædder i
store mængder. Det var en
fornøjelse. Igen i år en stor
tak til alle medvirkende og de
mange trofaste besøgende.
Og så sluttede vi med festligt
samvær igen, som en god afslutning på et travlt mølleår.

2005. Januar og februar.

nem stormen uden uheld.
Næppe var vi kommet i gang
med opgaverne omkring installering af en ny kværn og en ny
sigte, før vi blev afbrudt i arbejdet. Mandag den 21. januar
var vindrosen ”løbet løbsk”.
Der var noget galt!
Det viste sig, at et støbejernskamhjul i krøjeværket var
knækket og faldet til jorden.
Vi fik stoppet vindrosen og
kontaktede vores møllebygger,
Jørn Nilsson. Vi prøvede – forgæves – at skaffe et nyt hjul
og måtte beslutte at reparere
det gamle. Det lykkedes til fulde – men var dyrt! Snart var
krøjeværket igen funktionsdygtigt – men igen: Et uheld
kommer sjældent alene! Et par
dage efter opdagede vi, at to
andre tandhjul hver havde mistet en tand! Udbedringen er i
skrivende stund ikke udført –
og møllehatten: ja, den står
stille igen!
Midt i alle uheldene er det
godt at kende årsagen. Det gør
vi nu og kan tage højde for det
fremover ved
nogle få ændringer i konstruktionen.

Månederne er traditionelt stille i møllesammenhæng. Således
også i år. Men bestyrelsen
holdt møder og fik lagt årsplaner, såvel for arrangementer,
møder, og arbejdsdage, som
for opgaver, der skulle løses i
møllen. Selvom det udadtil måske ser ud som om at møllen er
”færdig”, så er der stadig mange opgaver at løse ud over almindelig vedligeholdelse. En
kværn nr. 2 samt installering
af en sigte stod øverst på ønskeseddelen.
Møllebanden gik i gang med det
i slutningen af februar.
Bestyrelsen forsøgte også at
få etableret et kursus for nye
møllere i samarbejde med LOF
i Tornved. Desværre blev det
ikke til noget i denne omgang.
Den 8.januar var der storm
over landet igen. Det blev heldigvis knapt så voldsomt her
hos os, som i 1999. Men vi tog
vores forholdsregler og holdt
møllen under konstant overvågning og det var en glæde at opleve, at det hele fungerede tilfredsstillende, så vi kom igen6

Marts og april.
Reparationsarbejdet tog meget tid for møllebanden. Helt
ind i april måned er vi endnu
ikke færdige.
Der blev dog tid til for nogle
af os at tage en tur til Fyn til
Ulbølle mølle ved Fåborg. Her
fik vi foræret nogle gode mølleting, bl.a. an gammel speciel
kværn fra 1912, samt en komplet skalkværn. Det var en god
dag i selskab med utrolig rare
møllefolk fra Ulbølle og omegn.
Nu skal vi bare have installeret
redskaberne i Skamstrup mølle
ved lejlighed.

denne mølledagbog. Snart starter en ny ”åben-møllesæson” og
medarbejderne skal indkaldes
til formøde m.m. Møllebanden
er fortsat i gang med div. arbejder og i bestyrelsen samles
vi til forberedelser af kommende arrangementer m.m.
Tak til alle for en god indsats i
det sidste halve år, for gaver,
kontingenter m.m. Vi ser frem
til en god sommer – og glæder
os bl.a. til en forhåbentlig
spændende udflugt den 4. juni.
Se nærmere andet steds i bladet.
Mange hilsener: Dagbogsføreren!
JC.

Så nåede jeg til vejs ende med
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ÅBEN-MØLLE SÆSON
2005
Søndag den 22. maj er vi klar til at åbne dørene for den 3.
”åben-mølle-sæson”. Bestyrelsen og møllebanden vil gøre alt
for, dels at gøre møllen køreklar, dels at forberede et godt
program til dagen, som vi håber bliver indledningen på en god
sæson med mange besøgende og mange gode oplevelser. Om
alt går vel vil den 22.5. blive den første af 4 særlige temasøndage i sæsonens løb. Således bliver der også i juni
(landsmølledagsarrangement) og i september samt oktober
tale om særlige mølledage. Disse særlige dage er møllen åben
kl. 12-16.
Møllen er desuden åben hver søndag i sæsonen fra kl. 13 –16.
Vi håber på at medarbejderne, det være sig: møllere, svende,
lærlinge og guider er parate til at tage fat, når gæsterne
rykker ind i den gamle mølle!
Med ønsket om en god sæson til alle:
Mange hilsener fra bestyrelsen.
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DANSK MØLLERFORENINGs ÅRSMØDE
2005
Skamstrup Møllelaug er medlem af ”Dansk Møllerforening” og har
været det gennem alle laugets snart 13 år. Hvert år afholder
”Dansk Møllerforening” sit årsmøde. For første gang i Skamstrup
Møllelaugs tid deltager vi i årsmødet med 2 repræsentanter i
weekenden den 27. - 29. maj.
Undertegnede og Poul Erik Rasmussen deltager og glæder sig til
det. Udover den ordinære generalforsamling i møllerforeningen
består årsmødet af bl.a. af en halvdagsudflugt til møller i omegnen
af Givskud, hvor årsmødet afholdes. PER og undertegnede håber
at vende hjem med ny inspiration, evt. med nye samarbejdspartnere og kendskab til nye møllevenner. I næste nr. af ”Vingesuset” vil
vi berette om årsmødets forløb. JC.

LANDSMØLLEDAG DEN 19.6. 2005.

Denne søndag – den 19. juni – åbner landets mange møller dørene
for besøgende. Vi er også med og holder mølledag fra kl. 12-16. Ud
over at køre med møllen inviterer vi på flere aktiviteter, bl.a. hestevognskørsel med jydeheste stillet til rådighed og kørt af Jørgen Nielsen, Syvendekøb og Carlo Danielsen, Skamstrup. Det glæder vi os igen meget til, da det altid er en stor oplevelse at se og
opleve de stærke, smukke dyr.
Kig forbi møllen den 19.6. – eller tag en tur rundt til nogle af møllerne i området f.eks. Nr. Jernløse mølle og Tadre Mølle. Begge
møller har aktiviteter i gang og er absolut et besøg værd.
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MAN KAN IKKE BÅDE BLÆSE OG……..!!
NOGET OM GRAHAMSMEL.
Det sker tit at der opstår misforståelser eller tvivl om hvad grahamsmel er. Er det lavet af en speciel kornsort? Kan det kun laves
af spelt?
Begge spørgsmål må besvares med et: Nej!
Grahamsmel er en grov udgave af mel, formalet af en hvilken som
helst kornsort. Fra gammel tid kendes det mest som grahamshvede-mel.
Da vi i Skamstrup Mølle endnu ikke har haft en sigte, har vi derfor
ikke haft mulighed for, at fremstille fint hvidt mel. I sigtet mel
sigter man kim og skaldelene fra. I grahamsmel er således de sunde kim og de fiberrige skaldele med. Da kernen ikke er formalet
helt så fint som i sigtet mel, skal denne meltype have længere tid
til at opsuge væske. På Skamstrup Mølle fremstiller vi grahamsmel
af såvel hvede som spelt. Når vi får sigten i gang, vil vi også fremstille hvidt mel af disse to kornsorter.
SPELTGRUNDLAGET FOR FORÆLDRENES BRØD!
Spelt er en gammel hvedeart,som er nært beslægtet med almindelig
hvede. Historiske kilder, der går over 9000 år tilbage, omtaler spelt og
den bliver nævnt i bibelen som en af de oprindelige kornsorter.
I bronzealderen og frem til vikingetiden, var spelt en udbredt kornart i
Danmark og i mange andre områder. Efter den tid blev spelten fortrængt af andre afgrøder. Spelt dyrkes dog stadig i mindre omfang i
Schweiz, Sydtyskland og Belgien.
I de seneste år er spelt igen blevet dyrket i Danmark; først og fremmest på økologiske landbrug.

Fortsættes side 15
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Entreprenør og
Aut. kloakmester

Bennebovej 7 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 40 05
Fax: 59 27 41 90

Entreprenør & Maskinudlejning
Rendegraver 4X4
Minigravemaskine med div. Skovle
Hydraulikhammer og jordbor 15-30 cm
Traktor med kost
Traktor med brændeflækker
Pladevibrator 30-300 mm
Jordraket underpresning under vej
Diamantboring 10-300 mm
Honda havefræser
Solvej 65 4440 Mørkøv
Tlf. & Fax: 59 27 54 88
Mobil 30 45 88 88
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For at se
ÅRSPLANEN 2005 FOR
SKAMSTRUP MØLLELAUG
Klik ind under:
Aktuelt > Kalender.
på vores hjemmeside.

DK-Benzin Mørkøv
Tove Damgård
Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 53 56

Mørkøv Hallen
Skamstrupvej 5
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 55 12
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Økologisk spelt
På økologiske landbrug, hvor det jo ikke er tilladt at bruge pesticider, kunstgødning og andre miljøfremmede stoffer har det stor betydning, at planterne
er modstandsdygtige overfor sygdomme og stærke nok til ikke at lade sig
"overmande" af ukrudt. På Skovsgaard på Langeland, der ejes af Danmarks
Naturfredningsforening og Danmarks JordbrugForskning har man udført forsøg med spelt i økologisk dyrkning. Forsøgene har vist, at visse spelttyper
egner sig bedre til økologisk landbrug end andre, da ikke alle typer spelt er
god til at stå imod overfor sygdomme og ukrudt.
Når den økologiske landmand skal så spelt bruger han uafskallet korn, der
består af småaks med 2-3 kerner i hver, omsluttet af avnerne. Det gør det
mere besværligt og langsommeligt at så kornet, til gengæld giver avnerne en
vis beskyttelse mod forskellige sygdomme og en bedre spiring end afskallet
korn. Den ældre spelt-sort Oberkulmer Rotkorn ser ud til at være en af de
bedst egnede til økologisk dyrkning.
Alternativ til hvedebrød
Mel af spelt har et højere næringsindhold end almindelig hvedemel og smagen af speltbrød betragtes ofte som mere unik og bedre end smagen af almindeligt hvedebrød. Mange oplever desuden at man føler mæt i længere tid
når man spiser speltbrød. Spelt er fremhævet som et alternativ for mennesker som lider af hvedeallergi eller cøliaki, men dette er dog tvivlsomt. Nogen
tror at spelt er glutenfri. Det er helt forkert, men glutenkvaliteten i spelt er mere slap end i de moderne hvedesorter. Det er måske en af årsagerne til at
mange mennesker bedre kan tåle speltbrød end almindelige hvedebrød.
Har man lyst til at prøve hvordan vore fjerne forfædres brød smagte kan man
hos enkelte bagere købe forskellige slags speltbrød. Speltbrød kan desuden
findes som frossent brød i udvalgte supermarkeder. Man kan selvfølgelig også bage det selv, men endnu kan man kun købe speltmel i helsekostforretninger og i nogle af de større fødevarebutikker. Generelt kan man i de fleste
bage- og madopskrifter erstatte hvedemel med sigtet speltmel, men pas på
med mængden. Spelt suger mere vand end almindeligt hvedemel og uøvede
spelt-brøds-bagere risikerer nemt at få et tørt brød ud af anstrengelse. Men
øvelse plejer jo at gøre mester.
Det er dyrt
En enkelt dråbe malurt i bægeret spelt mindst dobbelt så dyrt som almindeligt hvedemel. Det skyldes dels at spelt udbyttemæssigt ligger ca. 50 procent
under de nuværende hvedesorter og dels at speltkornet behøver en speciel
krævende forarbejdning før det bliver til mel. Det gør selvfølgelig det færdige
produkt dyrere.
GH
Tekst fra www.fvm.dk (fødevareministeriet)
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LIDT AF HVERT:
- KONTINGENT:

Med dette ”Vingesus” følger – som altid hvert forår – indbetalingskort
beregnet til at betale kontingent for tiden 1.4.2005 til 31.3.2006. Kontingentet er uforandret: kr. 100 pr. medlem.

- MØLLENS HJEMMESIDE:

Husk at klikke ind på Skamstrup mølles hjemmeside på adressen:
www.skamstrupmolle.dk og se nyheder m.m.

- MØLLEVIN:

Vi er stadig leveringsdygtige i Møllevin. 3 flasker for kr. 100. Bestil hos/
afhent hos: John C i præstegården.

- FORENINGENS VEDTÆGTER:

Snart er der generalforsamling. Måske du har lyst til at få et eksemplar
af møllelavets vedtægter. Så ring på 59275329 eller bestil på: jch@km.
dk. Vedtægterne vil være fremlagt på generalforsamlingen.

- BYFEST 2005

Også i år afholder vi BYFEST I SKAMSTRUP i samarbejde mellem byens
foreninger: Landsbyforeningen, Forsamlingshuset, Familie + Samfund,
samt møllelavet. Byfesten finder sted LØRDAG DEN 20. AUGUST med
formiddagsprogram og aftenfest i forsamlingshuset.
Reserver allerede dagen nu! Et udvalg er p.t. i gang med at forberede dagen!

- ARBEJDSDAGE OG ARBEJDSOPGAVER:

Arbejdsdagene til og med juni måned fremgår af ÅRSPROGRAMMET,
som findes her i bladet. Husk: I sommerperioden afholdes arbejdsdage
på udvalgte lørdage samt hver torsdag aften. Nye deltagere i arbejdsdagene vil blive pænt modtaget! Vi har brug for mange flere. Opgaverne er
forskellige – en hver ”gør det selv hånd” er velkommen!
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-TAK TIL ANNONCØRER

Også dette nr. af ”Vingesuset” indeholder annoncer for vore lokale forretningsdrivende m.fl. Endnu engang skal der lyder en hjertelig tak for
annoncetegningen. Beløbet er medvirkende til, at vores foreningsblad
kan løbe rundt økonomisk – og der er oven i købet et pænt overskud til
gavn for den fortsatte restaurering af møllen.

-KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER
Sæt

”X” i kalenderen

ved følgende møder og arrangementer i den nærmeste fremtid:
onsdag den 4.5. kl. 19.30 : Medarbejdermøde ”Åben-mølle-sæson”
i møllehuset.
tirsdag den 17.5. kl. 19.00: Beredskabsøvelse for alle, som kører
med møllen/ arbejder i møllen.
torsdag den 19.5. kl. 19.30: Ordinær generalforsamling i præstegården.
søndag den 22.5. kl. 13 – 16: Møllesæsonen starter med særarrangement.
Lørdag den 4.6. kl. 8.00 –17.00: Udflugtsdag til Fyn
Søndag den 19.6. : Landsmølledag . Vi holder åbent 12-16 med div.
aktiviteter.
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Hvor meget ved du om vores mølle?
Her er en lille ”Møllekrydsord”. Prøv om du kan løse den!

Vandret:
6.
7.
8
10
11
13.
15.
17.
20.

Navnet på den bakke Skamstrup står på
Hvad kaldes det olieholdige produkt som bruges til at
imprægnere spåner med?
Bremseanordningen hathjulet kaldes…….
Hvis møllen ikke havde haft sejlbetrukne vinger, havde det sandsynligvis
været en anden type vinger. Nemlig…
Tandhjulene (stok og tappehjul) smøres med en blanding af bivoks og…..
En gruppe af medlemmer, der på frivillig basis udfører arbejde i og omkring møllen…
Den rystende sliske, der lader kornet falde ned i kværnen i roligt tempo
kaldes for….
Når kværnen er koblet ind, er den sat i…….
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21.
23.
24.
26.
28.
31.
32.
33.
36.
37.
38.

Det leje som bære det meste af vingernes vægt kaldes..
Mellem hatten og møllekroppen ligger en tandkrans. I den griber et lille
hjul, som drejes af krøjeværket. Hvad kaldes dette hjul?
Den kraftoverførsel, der sker fra stjernehjul til f.eks. Kværn kaldes...
Navnet på medlemsbladet Skamstrup møllelaug….
Den store lodrette aksel, der ender på kværnloftet kaldes….
Navnet på den stolpe, der stikker op i midten af hatten og ender i en kugleform...
Den kraftige egetræsbjælke der ligger lige bag vingehovedet…...
Den øverste sten i kværnen kaldes…….
Det er en fællesbetegnelse for alle kraftoverførende dele i møllen.
Hvis en mølle ikke har selvkrøjer, kan hatten drejes vha. en ”forlængelse
af hatten” ned til omgangen kaldet for…..
Det at lave fure i en møllesten kaldes at den….

Lodret:
1.
2.
3.
4.
5.
9.
12.
14.
16.
18.
19.
22.
25.
27.
29.
30.
34.
35.

Det at møllehatten selv kan dreje vinger kaldes at….
Det vigtigste stykke værktøj til bildning er billejern og….
Navnet på bakken ca. 2 km. fra Skamstrup, hvor møllen stod før den
blev flyttet.
En sigtetype, der fungere med samme princip som en centrifugal sigte,
men har faste sider.
Skamstrup mølle er ikke en gallerihollænder, men en……
Den anden mølle i på Sørningevej i Skamstrup blev kaldt…..
Den sti, der går hele vejen rundt om møllen, hvorfra man kan kan sætte
sejl på vingerne kaldes….
Foretrukne materiale fra Bangladesh brugt til fremstilling af kornsække
frem til 50´erne…...
Det øverste loft hvor bl.a. hejseværket sidder kaldes...
Møllens fundament er bygget af….
Hvis en mølle har små klapper på vingerne til at fange vinden, kan disse væ
re udstyret med en selvregulerende mekanisme, kaldet….
Når møllen ikke kører i længere tid sættes vingerne som et X. Det kaldes
at ”stillle vingerne i……”
Navnet på den ”propel”, der sidder bag på hatten…..
Den nuværende Skamstrup mølle stammer fra……
Den nederste sten i kværnen kaldes for….
Oven på fundamentet ligger der nogle tykke egebjælker. De kaldes for….
Fornavnet på den mark, der menes, at skulle have befæstet bakken hvor
Skamstrup mølle ligger...
Den aksel som møllevingerne sidder sammen på kaldes….
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Entreprenør

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

Focus
Mørkøv

Tlf: 59 27 51 62
Alt i spilDet er lige os!

STØT VORE SPONSORER
DE STØTTER OS!
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Bemærker du noget usædvanligt ved
møllen f.eks. Mislyde, bevægelse af vingerne uden får åbningstid, røgudvikling,
mistænkelige personer eller legende
børn på møllen. Så kontakt én fra
Beredskabsgruppen, som består af:
Gert Grønnegaard
John Christensen
Poul Erik Rasmussen
Bent Larsen
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59
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Årsregnskab for Skamstrup Møllelaug
2004
Indtægter:
Kontingenter.
Private gaver
Fonde
Renter:
Arrangementer
Salg af diverse
Annoncer

Udgifter:
kr. 20.000,00
kr. 10.900,00
kr. 0,00
72,77
kr. 49.866,50
kr. 19.369,75
kr. 6.200,00

Indtægter i alt:

Administration
Møllearbejde
Drift

kr. 4.280,65
kr. 11.229,50
kr. 6.245,25

Arrangementer kr. 11.053,26
Køb af div.
Kr. 41.009,84
Annoncer
kr. 2.940,00
Forsikringer
kr. 15.219,50

106.409,02

Udgifter i alt:

kr. 91.978,00

Årets overskud: kr. 14.431,02
Status pr. 31.12.2004
Beholdning pr 1.1.2004
Årets overskud:
Kassebeholdning 31.12.2004

kr. 52.587,42
kr. 14.431,02
kr. 67.018,44

Indestående i Sparekassen Sjælland:
Kontantbeholdning:
Saldo:

kr. 65.673,21
1.345,23
kr. 67.018,44

Hovedgaden 28
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 50 42
Fax: 59 27 50 15
moerkoev@spks.dk
www.spkr.dk
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Bilag til årsregnskab 2004
Indtægter:

Kommentarer:

Kontingenter:
Private gaver:

20.000,00
10.900,00

Der er 200 medlemmer i møllelauget.
Tornved vin:
5.000,00
Y-mens:
1.000,00
Private:
4.900,00

Renter:
Arrangementer:

72,77
49.866,50

Salg af diverse:

19.369,75

Foreningskontoen.
2 generalforsamlinger:
2 møllearrangementer:
Andespil:
2 julemarkeder:
Åben mølle:
Salg af vin:
Håndbøger:½
2 fester:
Annoncer i 2 Vingesus

Annoncer:
Indtægter i alt:

6.200,00
106.409,02

Udgifter:
Administration:

515,00
6.542,75
11.038,00
31.770,75
11.935,75
1.827,00
1.492,00
4.115,00

Kommentarer:
4.280,65

Møllearbejde:

17.474,75

Arrangementer:
Køb af diverse

11.053,26
41.009,84

Annoncer:
Forsikring:

2.940,00
15.219,50
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Gebyrer:
Frimærker, papir, m.m.
Kont. Til møllerforening
Kont. Til lok. Hist.
Indbetalingskort:
Andet:
Matr. Til møllen:
Drift:
El:
Vand:
Skat:
Benzin:

709,75
2.209,65
275,00
50,00
433,75
602,50
11.229,50
6.245,25
5.198,08
237,50
690,56
119,11

Indkøb til forsk. Arrangementer.
Vin:*
20.710,00
Krus:
2.688,25
Postkort:
1.618,75
Korn + afskalning:
7.943,00
Støvsuger:
1.550,00
Arbejdsdage + fester:
6.499,84
Andespil og julemarkeder.
Ansvar:
702,00
Bygning:
13.555,75
Erhvervssygdom:
961,75

Adresseliste
For Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Øvrige medlemmer:

John Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv
59 27 53 29
Mail: jch@km.dk
Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv
59 27 53 91
Mail: ghhusballe@webspeed.dk
Ruth Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv
59 27 53 29
Mail: ruth.christensen@image.dk
Gert Grønnegaard, Skamstrupvej 29
4440 Mørkøv
59 27 77 09
Mail: gert.groennegaard@adslhome.dk

Dan Birk Andersen, Skamstrupvej 64
444 Mørkøv
40 89 16 63
danbirkandersen@sol.dk
Kristian Nielsen, Parcelvej 19
4470 Svebølle
59 29 30 99
Mail: kristian@skjaldesang.dk
Tommy Jørgensen, Skamstrupvej 32
4440 Mørkøv
59 27 42 87
Mail: tina-tommy@wanadoo.dk

Vingesuset udgives af Skamstrup Møllelaug.
Redaktør: Ruth Christensen

Vi siger tak til alle, som støtter mølleprojektet. Det være sig
medlemmer, bidragydere, møllevenner, sponsorer, annoncører.
Kort sagt; alle der med en hjælpende hånd, positiv tilkendegivelse eller økonomisk støtte er med til at bevare

Skamstrup Mølle.

