Christiansmøllens Laug
NYT TIL MEDLEMMERNE
FRA BESTYRELSEN . august 2016

Så går vi en spændende tid i møde, hvor restaureringen af møllen sættes i gang og vi kan se frem
til, at der igen kommer vinger og lys på inden julen
2017!
Restaureringen
Som det ofte sker når man begynder at pille ved
gamle huse, opstår der udfordringer - for at sige det
mildt! Det viser sig at konstruktionerne i og omkring
møllehatten er i værre stand end først antaget. Der
er både råd og borebiller, og rådgiverne på projektet
har anbefalet at hatten løftes ned på terræn, hvor
den så kan repareres og senere forsynes med nyt
tagpap.
Da svikstillingen (omgangen) skal rekonstrueres,
pilles den eksisterende ned og der kommer stillads
op omkring hele møllen.
Indvendigt skal bjælkelagene, som er sunket, løftes
på plads, de rådne bjælkeender skal udskiftes og
murværket skal repareres.
De første møder er blevet afholdt mellem møllelaugets bestyrelse de rådgivere kommunen har valgt:
restaureringsarkitekterne Morten Krogh Madsen
og Jørgen Dolmer. Vi følger arbejdet så tæt som vi
kan - uden at gå i vejen! Møllen bliver efter sommerferien en byggeplads. Så af sikkerhedsgrunde, og
for ikke at hindre arbejdets gang, bliver der adgang
forbudt for andre end rådgivere og håndværkere.
Du kan være med
Men der bliver endnu en chance for at kigge indenfor en sidste gang inden det går løs, og det bliver til
oprydnings/udrydningsdag d. 3. september, hvor alle
medlemmer, der har lyst til at bidrage med et par
hænder, en kost og en skovl, kan komme og hjælpe
til. Små bidrag er også velkomne.
Tilmeld dig til formand Claus Mogensen på tlf.
24287002, claus@christiansvej.dk eller duk op
på dagen mellem 10.00 og 13.00.
Forinden vil museet markere hvad der skal forblive i
møllen.
Vision med veneration
Bestyrelsen har afholdt et visionsmøde hvor vi har
sat mål og retning for hvilke formål Christiansmøllen
vil kunne anvendes i fremtiden. Der vil med tiden
komme mere information ud og planerne vil blive
uddybet, men kort fortalt er der 5 hovedpunkter:

1) VARTEGN
Vi vil forstærke og udbygge de fortrin Christiansmøllen som Svendborgs vartegn allerede har. Give
møllen nyt liv og fornyet identitet. Aktivt samarbejde
med andre oplevelsessteder i nærheden.
2) HISTORIEN
Vi vil Fortælle og formidle møllens historie på en ny
og nærværende måde. I ord, billeder, film, interaktivt, levende og overraskende i en ikke statisk form.
Historiefortælling v.h.a. lydbilleder, lys og film. Sammen med historiske effekter.
3) NY ISCENESÆTTELSE
Vi vil skabe et formidlingscenter og eksperimentarium for vedvarende energi. Vi ønsker vi på sigt, at
udvide bygningskomplekset med en ny, lav bygning
vest for møllen og/eller i form af opkøb af nærliggende eksist. bygninger. Christiansmøllen skal anvendes aktivt som et nyt/gammelt ”fyrtårn” for byen.
4) EVENTS
Vi vil tiltrække events af forskellig art. Allerede eksist. arrangementer som Kulinarisk Sydfyn, Gammel
Torvedag, Horror Nights og lign. Den årlige Dansk
Mølledag er også oplagt. Events kan også være
foreninger, kommunale- og private virksomheder.
5) TRÆFPUNKT
Vi vil udnytte placeringen og skabe endnu større interesse for Christiansmøllen ved at blive synlige på
beskrivelser og kort over Øhavsstien, Margueritruten
m.v. Vognporten i møllen giver en helt unik mulighed
for at køre igennem bygningen og det vil være oplagt at tilbyde denne mulighed f. eks. ved cykel- og
mountainbikeløb i byen.
Fonde
Så der er nok at gå igang med! Først og fremmest
er vi igang med at søge flere fonde da vores indtægter p.t. udelukkende kommer fra medlemskontingenter og donationen på 264.000 kr. fra Fynske Bank
som er båndlagt til etablering af toilet.
Christiansmøllen går til filmen
Vi søger også midler til at få lavet en professionel
film om møllen. Historien, restaureringen og de
fremtidige planer skal dokumenteres og fortælles for
os og for eftertiden. Da arbejdet med restaureringen
snart går igang, er det på høje tid!
Arbejdsudvalg
På generalforsamlingen lovede vi at nedsætte arbejdsgrupper, hvor medlemmer kunne deltage. Det
er ikke sket endnu. Det skyldes at vi i bestyrelsen
først og fremmest skulle finde fælles fodslaw og
have afstukket mål og retning. Det er der nu styr på,
efter vi har fået visionen på plads. Vi har allerede
nu et par udvalg i bestyrelsen: Kommunikation og
Arrangement, og der vil komme flere. Bl.a. Fundraisingudvalg og Historisk Gruppe Der vil blive skrevet ud til medlemmerne når de skal helt på plads og
så bliver der mulighed for at byde sig til!

