Kort resùme fra da vindrosen og hatten blev givet fri.

6/12-2017 var møllelaug og to fra teknisk
forvaltning på kursus i at passe møllen. Der skal
dog først udarbejdes manualer for hvor, hvor tit
møllen skal smøres.
Herefter blev vindrosen givet fri så møllehatten
begyndte at følge vindens retning.
Det gik fint til at begynde med. Men så kom der
nogle mislyde, som om den blev tvunget til at
springe en tand over. Dvs et højt ”gonk” ca.
hvert minut.
Det skete kun når det blæste så meget at
vindrosen tvang møllehjulet rundt.
Vi er jo i gang med en indkøring så noget sådant
kan desværre ikke forudses.
Efter en henvendelse i weekenden var
Møllebyggerens folk herovre allerede mandag
og valgte at fiksere vindrosen til en gang efter
jul.
Det er den stadig - men åbnes nok igen inden
længe.

På dette billede af vindrosen kan man se at både selve vindrosen
og bremsen i øjeblikket er fikseret med seler.

Så gik alle trygt på Juleferie og fejrede nytår.
Først i fredags d 12/1 2018 skete der igen noget.

Fredag formiddag kom alle de skrå støttestolper og gelænderstolper

Status lige nu er at tømrerlærlinge fra
afgangsholdet på Teknisk skole i deres
Skolepraktik, som afslutning på deres
uddannelse har gennemgået alle de gamle
bjælker og fornyet en stor del af dem.
Blandt andet er de blevet grundigt malet og
eleverne skal nu i gang med at samle
Svikstillingen/Omgangen igen.
Som det ses her har de fået vattret den
bærende rem op og monteret den på de nye
beslag.
De mente at der kom 8-10 elever mandag.

Nederst i møllen er murerne også vend tilbage efter ferien
De er gået i gang med støvsuge alle Portrummets vægge.
Herefter skal de binde pudset i rillerne og give alle væggene en overflade.
det gør de ved at pensle hele overfladen med en væske.
Herefter skal der på sigt støbes cementgulv på toilet og køkken som overfladebehandles.
I resten af Portrummet skal der lægges et murstensgulv (sten på højkant er planen). Stenene
kommer fra en fynsk kirke og Slots og kultustyrelsen har godkendt at de må lægges i møllen.
Og de er netop ankommet. Det går fremad!

