
 

 

Nyheder  
     fra  
 

Skamstrup Møllelaug 

 
Aktiviteter i efteråret 

 
 Vores årlige ”Andespil” i forsamlingshuset har vi desværre måtte 

aflyse. 
 
 "Tænd - lys" d. 29. nov. afholdes ikke 
 - fejres i stedet på Facebook, når lysene tændes i Skamstrup. 
 
 Julemarkedet i møllen d. 5. & 6. dec. er vi - 

på grund af de trange forhold i møllen - 
også nødt til at aflyse. 
Vi har juleøllen på lager. Ring til Gitte 

 
 
 

Lige nu ... 
 
… udføres kun de nødvendige vedligeholdsopgaver på møllen. Dvs. 
der føres tilsyn med at alt fungerer, som det skal. 
 
Derudover har der i sommerperioden kun været afholdt generalfor-
samling - derfor erstattes efterårets udgave af ”Vingesuset” af dette 
nyhedsbrev. 

Vi sælger juletræer  
 ved kirken  

fra lørdag d. 28. nov. 



 

 

Generalforsamling 2020 
 

I følge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling  
hvert år i april kvartal. På grud af COVID 19 var det ikke muligt, 
men det lykkedes at afholde den d. 14. juli 2020. 
 
For at være sikre på, at vi kunne holde afstand, havde vi flyttet ge-
neralforsamlingen til den nye sal i Skamstrup forsamlingshus. 
 
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden. Bjarne Bach, Jens 
Munch-Steensgaard og Ruth Sørensen ønskede ikke genvalg. 
 
I stedet blev Gitte Hansen og Jakob Nielsen valgt ind i bestyrelsen. 
 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen 
sig således: 
 
Formand:  Gitte Husballe 

Næstformand: Niels Clausen 

Kasserer:  Flemming Rasmussen 

Medlem:  Margit Petersen 

Medlem:  Gitte Hansen 

Medlem:  Jacob Nielsen 

 

 

Kontingent 
 

Da vi i år - på grund af COVID 19 - ikke forventer at have mange 
indtægter, vil vi gerne minde alle om at huske at betale kontingent. 
 
Det kan - som sædvanlig - gøres via bankoverførsel: 
 

Reg.nr: 1551   kt.nr: 3555022190 
 
eller ved at benytte Mobilpay: 81918. 
 
Husk at opgive navn og adresse eller medlemsnummer. 

 



 

 

Tak for lang tro tjeneste. 
 

På generalforsamlingen skiftede vi lidt ud i bestyrelsen mm. To perso-
ner, som har været med længe, ønskede at overlade opgaven til an-
dre. 
 
Bjarne Bach har været i bestyrelsen siden 2005. Det er 15 år, hvor 
man aldrig er gået forgæves med et mere eller mindre akut problem. 
De sidste to år har Bjarne været kasserer, selv om det ikke lige stod 
øverst på hans ønskeseddel. Sammen med hans kone Hanne løste 
han et stort problem med den post. Tak for det. Bjarne var den ene af 
de to ejere, som vi købte møllen af, så det har føltes naturligt, at han 
var med. Vi regner dog med, at vi stadig ser ham til arrangementer og 
arbejdsdage. 
 
Ruth Sørensen blev efter mange år som aktivt medlem, valgt som 
suppleant i 2014. Ruth har i et par år sagt. at hun ikke ønskede at op-
tage pladsen for en anden. Det har hun sandelig heller ikke gjort. Hun 
har deltaget i næsten alle møder med en positiv indgangsvinkel. Hun 
kender ”Gud og hver mand” i området. Det er en god kilde at have 
adgang til. Vi regner med, at vi stadig ser Ruth og hendes bagværk til 
arrangementer mm. 

For god ordens skyld skal nævnes, at Jens Munch-Steensgaard efter 
2 år i bestyrelsen har skiftet titel til suppleant. 

HJÆLP! 
 

Møllelauget søger hjælp  
til rengøring af møllehuset  

1 - 2 gange pr. måned. 
 

Kontakt  Gitte  Husballe   
   tlf. 23 44 84 28 



 

 

Møllen maj - oktober i ”Corona-tid” 
 
Det er en underlig tid at være frivillig med ansvar for en forening med 
en stor bygning. Vi er ikke en forening, som helt kan ligge stille og ven-
te på at alt bliver godt igen. Vi har en bygning, et område og en økono-
mi, vi skal passe på. Det er vi os meget bevidste. Vi er også bevidste 
omkring, at vi skal passe på vores aktive medlemmer, som er med til 
at passe på de vigtige ting. Derfor har vi i foråret og midt sommer ikke 
haft arbejdsdage, som vi kender det. Der er blevet passet på møllen 
og området, men af enten enkeltpersoner eller små grupper, som kan 
overskue at passe på hinanden. Mølleriet har ikke været i gang i år, 
men vingerne bliver jævnligt drejet, så de samme vinger ikke er op al-
tid.  
 
Vi har aldrig, siden den etablerende generalforsamling, haft ordinær 
generalforsamling så sent som i år. Vi har selvfølgelig været uden for 
reglerne i vedtægterne, men det må vel tilskrives ”force majeur”. Vi har 
fået valgt en ny bestyrelse og er igen i arbejdstøjet - om end på lidt 
nedsat blus i forhold til normalt.  
 
I oktober har vi forsigtigt genoptaget arbejdsdagene og økonomisk kla-
rer vi os nok. Heldigvis får vi leje fra telemast-anlægget. Vi kan ikke - 
og behøver ikke - søge tilskud, da vi ikke har udgifter til arrangemen-
ter, der ikke bliver afholdt. Vi har ingen indgåede aftaler, som belaster 
os. 
 
Vi ville egentlig gerne holde møllen åben og holde arrangementer, så 
vi kan bidrage til de få kulturelle tilbud, der er. Vi kan bare ikke leve op 
til reglerne. Vi synes heller ikke, at vi kan gøre det forsvarligt.  

 
Vi synes, det er vig-
tigere at holde smit-
ten nede - end at 
møllen er åben. 
 
Nu drosler vi nok 
arbejdet ned for 
vinteren - og håber 
på bedre forhold til 
foråret.  
 



 

 

 Fra ”Mølledagbogen” 
  
16. april. Møllebanden har besluttet at genoptage torsdagsarbejdet - 
med visse restriktioner. Der vil f.eks. ikke blive udført opgaver, der 
kræver, at man arbejder sammen. Forsamlingsforbuddets grænse vil 
også blive overholdt.  
 
12. maj. Der har igen været hærværk på møllen. Denne gang noget 
mere alvorligt. Der er blevet savet noget af gelænderet rundt om møl-
len , og der er savet i en af de udvendige trapper. Derudover var nog-
le ret tunge jernlåg fjernet fra deres plads. Der lå en sav på jorden, da 
et medlem af møllelauget fandt hærværket. Det er ikke nogen, som 
har manglet et bræt - det lå på jorden neden for bakken. Den, som har 
savet, er ikke helt uden evner. Det er et ret pænt snit - i begge sider 
helt ind til stolpen. Begge dele er på den østlige side af møllen, som 
vender væk fra byen. Der har været mest fred. På siden mod byen 
har man dog smadret en stor potte af tyndt støbejern, som ellers hav-
de plads på foreningens haveborde til cigaretskodder.  
Det er 5. gang at der er lavet hærværk siden sidste sommer. De forri-
ge gange har det været mindre alvorlige ting, men dog eskalerende 
fra gang til gang. Nu kan de ikke længere kaldes drengestreger. 
 

forts. næste side 

Vi tænder lysene i byen. 
 
Tænd Lys må desværre aflyses i år.  
 
Vi skal dog have lysene tændt rundt  
omkring alligevel. 
 
Vi vil lave noget på Facebook  
søndag d. 29. nov kl. 17.00  
samtidig med, at lysene tændes.  
 
Hold øje med os på de tre facebooks  
i tiden op til.. 
 
Kirkerne i Mørkøv 
Foreningen Skamstrup og omegn 
Skamstrup Møllelaug 



 

 

Mølledagbogen forts. 
 
24. maj. Der er givet mulighed for at kulturinstitutioner, hvor gæ-
sterne bevæger sig, kan åbne. Vi har kigget kravene igennem og 
har vurderet, at vi pt. ikke kan leve op til dem uden meget store 
forberedelser, arbejde  og kontrol. Vi vil derfor fortsat have lukket. 
Dansk Mølledag er aflyst fra Møllerforeningens side, hvilket vi føl-
ger. 
 
28. maj. Vi har indkøbt og opsat et vildtkamera på møllen, så vi 
kan se, hvem der ikke kan forvalte den frie adgang til området. Der 
er behørigt skiltet med overvågningen. Billedmaterialet vil/kan bli-
ve gennemset, hvis der sker nye ting. Et vildtkamera er ikke meget 
optimalt til formålet, men det er en billig løsning.  
 
11. juni. Nu tør vi godt holde bestyrelsesmøde igen. Med passen-
de afstand selvfølgelig. Vi overvejede at holde det på møllebak-
ken, men vi blev nu i møllehuset. Vi skulle finde ud af, om vi kan 
holde generalforsamling, og hvor mange af vores arrangementer, 
vi tror, at vi kommer til at gennemføre. Og er det nu også så vigtigt 
i forhold til samfundssituationen. Nej er det overordnede svar. 
 
14. juli. Så lykkedes det af afholde ordinær generalforsamling 
med respekt for div. corona regler. Vi var ikke så mange, men nok 
til at være lovlig beslutningsforsamling. Vi fik valgt nye bestyrel-
sesmedlemmer og suppleanter. Herom andet steds.  
 
25. juli. En god flok på ca. 12 deltagere havde i dag en god mølle-
tur på Ramløse mølle. Hver deltager måtte beslutte, hvem de 
fandt det sikkert at køre sammen med. Vi havde selvfølgelig over-
vejet meget nøje, om vi fandt det forsvarligt at gennemføre turen. 
Efter en fin gennemgang af møllen og de andre meget fine udstil-
linger på stedet, kørte vi hjem til Annica og Flemming og grillede i 
haven. Vi troede, at vi kunne ride en lille regnbyge af under deres 
kæmpe parasol ud på aftenen, men måtte til sidst trække inden-
dørs. En hyggelig lille gruppe mennesker.  
 
Få dage efter var der risiko for at én deltager kunne være smittet 
med covid19. Det gav lidt rynker i panden på turens deltagere. Vi 
syntes dog, at vi havde været ret forsigtige. Heldigvis var det falsk 
alarm.  



 

 

 

1. september. Flaget har været på halv og vingerne i kors i dag.   
Vores ældste aktive medlem blev begravet i Skamstrup Kirke.  
Jens Falster-Hansen blev 95 år på nær 9 dage. 
 
12. september. Vi mener, at det er forsvarligt at genoptage ar-
bejdsdagene. Næsten alle opgaver var udendørs. Vi var en god 
stor flok. Dejligt at komme i gang igen. 
 
22. september. Bestyrelsen har i aften besluttet, at vi ikke kan  
gennemføre andespil i år pga. COVID 19. Julemarkedet kan vi  
heller ikke holde. Vi vil dog undersøge, om vi kan gøre noget andet 
i december. Kan vi lave “tænd lys”? Vi ved det ikke.  
 
30. september. De tre samarbejdende parter om “tænd lys” har 
holdt møde. Vi har besluttet at afvente corona situation og regler. 
Hvis vi ikke må samles mere end 50 personer udendørs, kan det 
blive svært at styre, da vi plejer at være op til 3 gange så mange. Vi 
vil tage en beslutning 14 dage før første søndag i advent.  



 

 

Skamstrup Møllelaugs bestyrelse 
  

  Formand:  Gitte Husballe      Tlf. 23 44 84 28 
    Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv    
    mail: formand@skamstrupmolle.dk 
  

  Næstformand:  Niels Clausen      Tlf. 52 17 51 24 
    Lindholtvej 1 
    4440 Mørkøv    
    mail: nielsclausen53@gmail.com 
  

  Kasserer:  Flemming Rasmussen  Tlf. 40 35 71 83 
    Grydebjergvej 30 
    4440 Mørkøv 
    mail: ulkestrup@mail.dk 
 
  Bestyrelsesmedlemmer: 
    Margit Petersen   Tlf. 93 60 23 20 
    Skamstrupvej 23 
    4440 Mørkøv 
    mail: margitsegen@gmail.com 
 

    Jakob Nielsen   Tlf. 61 51 81 88 
    Skamstrupvej 45 
    4440 Mørkøv 
    mail: nyrup9@live.dk 
 

    Gitte Hansen   Tlf. 29 78 05 06 
    Skamstrupvej 64 
    4440 Mørkøv 
    mail: gitte.totte@gmail.com  
 
  Suppleanter:   Ann Dreyer    Tlf. 22 12 40 22 
    Katrinebjerg 3 
    4440 Mørkøv 
    mail: katrinebjerg@katrinebjerg.dk 
 

    Jens Munch-Steensgaard Tlf. 61 74 76 35 

    Langevang 1, Stigs Bjergby 
    4440 Mørkøv 
    mail: langevang1946@gmail.com 
 
  Hjemmeside:  skamstrupmolle.dk 


