
Arrrangementer i møllen 2Oa9
Vi har haft rnin- 15OO personer igennem møllen sidte år.
Der har været hængt plakater op til alle arr. Både på de 8 Plakatsteder
i byen - og steder hvor der var mulighed for at hænge dem op.
Dertil har vi brugt Sydfynskalenderen og vores egen Facebook side og
hjemmesiden-

Laugets bestyrelse har i det forløbne år arbejdet med følgende:

,D Vi fik et firma til at Stubfræse, kultivere og så nyt græs-
,, lndkøb af 50 stole Og 1O foldeborde samt fået syet 6 rød/hvidternede

duge -r 3 mørklægningsgardiner til billedvisning på Broloftet.
. Vi har fået lagt en Prispolitik fast for private grupper og den ligger nu på

hjemmesiden. Mindstepris for besøg er 4OO kr. for op til 1O personer-
Yderligere personer 40 kr pr stk.
Men vi også haft et søskende træf på kun 6 pers. Som valgte at betale 4OO

kr for en grundig rundvisning
,D Virksomhedsmedlemskaber til min- 1-OOO kr. hvor vi lige nu venter på at

coronaen er ovre- r ,

iD Vi har udarbejdet diverse infoskilte, plancher, mm. i møllen bla.om
rygning forbudt, om forældreansvar, opfordring til at gå baglæns ned af de
stejle trapper o.s.v

(. Ting i boden: I starten fly'.ølaeøl, mØlleplakater,
I år er der kommet tegne/malebøger med rnØller, hæfter med mØllesjov
opg- , Spec- Anders And nr. med opgaver og historier om rnøller,
køleskabsmagneter, lige nu overvejer vi postkort og muleposer-

(r lndkøbt larnper - dels 2 i Portrummet over bordene og 1 over i cafeens
bord.
I forbindelse med besØg og visning /spisning på brolofrtet=er der før 5ul
indkøbt 8 lamper rned dæmpbare pærer på broloftet. (de har 3 indstill.)

,. En ny god aktivitet for børn er bla- udlån af farveblyanter og tegneplade-
. Senest er en pulverslukker og en nØdhjælpskasse indkØbt.

Fonde: Lauget har i 2OL9 søgt flere fonde :

.. SEAF- 2 rornerske kværne, 3 håndkværne og 2 valser som både skal bruges
på mølledage og af børn, skoleelever I-5.OOO kr. og 1-OOO tak for det-!

. Har lige nu sendt en ansøgning vedrørende 7x7rn fliser 5cm tykke -F grus-

, 2Ot9 fik vi også startet en Praktisk Hjælpergruppe
I et af Nyhedsbrevene efterlyste vi medlemmer som kunne tænke sig
at være frivillige praktiske hjælpere- I løbet af dette år er komrnet
flere til. De har deltaget i en række arbejdsdage i og ved mØllen
sammen med medlemmer af bestyrelsen. Lugning af stenene rundt
om møllen.- Samling af inventar., Støvsugning af lofter-
De vil på sigt klart indgå i arbejdet rned indretning af området bag
mØllen og flere hjælper til når der er arrangementer. I alt 10 hjælpere-
Her skal Iyde en stor tak til dem for deres arbejde i det forløbne år-



Laugets Udvalg:
Kornrnunikationsgruppen ligger i øjeblikket stille

' I stedet har Lauget udsendt Nyhedsbreve til medlemmer og
sponsorer. Det er blevet til et om måneden og det er målet at
fortsætte med det-

Historiegruppen
lndsamler fortsat data, historier orn møllen og dens fortid-
Har bla fået alt materiale orn rnøllen fra Nationalmuseets Møllesamling.
Er gået i gang med at redigere og formidle materialet- ForelØb-g til vores
rnedlemmer.-sorrr har fået "lv/-øllens Historie" og "Historien orr.r rnøllebørnene"
ud i 2019.
Derudover har de fået udarbejdet tre foldere på dansk, engelsk og tysk orn
historien med billeder. Den kan nu fås ved lnfotavlen udenfor.
Historiegruppen har nu et rimeligt overblik over inventaret- Hvad vi selv kan
samle, sætte op og g;Øre. og hvad der på sigt skal laves af Møllebygger og hvor
der skal søges fonde.

,2OL9 er der på kværnloftet fundet alle de løse dele til kværnene og fået
placeret de enkelte kværne hvor de stod før-

,. Valsen er blevet renset og samlet igen
ascanisigten er blevet støvsuget
senest er der kommet hængsler og lemmehanke på to store gulvlemme, så
der nu kan åbnes ned til Grubbekværnen under gulvet

. og så har vi fået ryddet op i alt inventaret på kværnloftet-
o Gruppen arbejder fortsat med Møllestien sorn med udgangspunkt i møllen

kommer rundt i det Nordøstlige del af byen og undervejs har infotavler orn
bla. det gamle Svendborg og rnøllerne. m-m. .+

Projektet har været rundt til Øhavsstien som var positive ligesom Esben på
museet bakker op- Et aftalt besØg hos Svendborg kornrnune kom Coronaen
i vejen for. Til dette projekt skal der søges fondsmidler til infotavler.

r. Senest har Historiegruppen lavet materiale og lndkøbt staffelier og
billedrammer til en vandreudstilling om mØllen - som skal rundt til
Bibliotek, firmaer, kantiner, skoler osv- Vi modtager gerne ideer til hvor- !

Arrangernentsgruppen
Der er blevet indkøbt en masse nødvendigt til køkkenet og
arrangementsgruppen har nu fået indrettet sig der.
Senest er der blevet bygget endnu et skab på toilettet til opbevaring af bla.
de ting som indtil nu har veeret i køkkenet, rnen sor.t.r ikke hører til der.
Året har haft O Åbne mØlledage. Nogle rned musik andre blot med
rundvisning og billeder. Sidst - Et rneget godt besØgt Julemarked rned 8
boder.

Lige nu forventer vi i år
Åben mØtle med HØstfest her den 6 sept
og Vores julearrangement. JUL I 7MøLLEN med boder søn- d 29 nov-

Til slut vil jeg gerne udtrykke en stor tak til alle medlemmer af bestyrelsen for
deres indsats i bestyrelsesarbejdet i året der er gået-


