
Formandsberetning for året 2016 v. Claus Mogensen 

Den store overskrift- forberedelse til ombygning og aktivering af møllen 

2016 var jo det første hele år i laugets historie og vi skulle lige finde vores fodfæste og hvilken vej vi 

skulle gå og finde hinanden i lauget bestyrelse. 

Vi har i året 2016 arbejdet med at synliggøre møllen inden egentligt bygge arbejde gik i gang ved bla at 

holde åben mølle den 20. maj hvor Svendborg Folkedanskere var med til at gøre det til en levende dag 

med stemning. Levende musik og dans på græsplanen hvor vi alle fik en chance for at være med- super 

hyggeligt under forårssolen 

VI havde i den forbindelse opsat plancher med møllens historie og fik muligheden for at snakke med 

mange da der var stor tilslutning. I øvrigt nogle fantastisk informative plancher som Ole har udarbejdet. 

Vi havde rigtig mange gæster og specielt besøg af folk der tidligere havde haft med møllen at gøre. Bla 

tømrere og øldrikkere som kunne hjælpe os med at få noget af historien på plads efter lukning i 1959. En 

enkelt var lygtemand i flere år og var med til at kravle på vingerne og skifte pærer ud. Vi fik også oplyst 

at møllen indtil sin kommercielle lukning var drevet af en dieselgenerator, hvorfor forklaringen på flere 

remtræk i selve møllen blev opklaret. 

Erfarne møllefolk var forbi og oplyste os om at møllen yder det der svare til 27 HK. 

VI havde i den forbindelse opsat plancher med møllens historie og fik muligheden for at snakke med 

mange da der var stor tilslutning 

Over sommeren var vi med til sparring med Svendborg kommune og valgte rådgivere omkring 

restaureringen af møllen og hvilke tanker vi kunne tænke os at få med- herunder toilet, køkken- 

adgange- porte- vinduer, afskærmning på svik stillingen og meget mere, således at vi kan åbne møllen 

for publikum efter endt restaurering. Vi har også været i dialog omkring de kværne der står i møllen som 

alle bliver stående men lige pt som inaktive. 

I processen med rådgiverne aftalte vi at vi i lauget stod for oprydning hvorfor vi havde en mølledag igen i 

3. september hvor vi fejde og ryddede op til håndværkerene. I den forbindelse var Martin Ramsdal forbi 

og optage en film og projektet- den hører vi mere til senere. 

I bestyrelsen har vi haft en strategi proces, hvor vi har arbejdet med vision og hvordan vi ser møllen i 

fremtiden- det vil I høre mere om senere ved Susanne. Nogle af de overvejelser vi var igennem var 

hvordan får vi gjort mere for at møllen ikke bare er byens vartegn men faktisk også kan bruges på flere 

måder for at skabe liv om møllen. 

Der er blevet nedsat et to arbejdsgrupper- hhv Kommunikationsudvalget og historie udvalgte der har 

arbejdet med her er det blevet til nyhedsbreve der fortæller om hvor vi er i processen og hvilke ting der 



sker. Ydermere arbejdes der på en historisk vandring i Svendborg by og evt sammenkobling med 

øhavsstien 

Ny hjemmeside er netop kommet i luften- fantastisk stykke arbejde af kommunikationsgruppen og Ole 

Samarbejde indledt med Svendborg Museum for at sikre det historiske aspekt. 

Vi har besøgt flere andre møller- Næsby, Egebjerg, Egeskov og Bagenbjerg mølle for at hente inspiration 

og erfaring om håndværket og det at gøre en mølle levende og aktiv igen. Der er jo mange der maler 

mel og det har vi pt. ingen forventning om men det må tiden vise. Mere herom ved vor vision for 

møllen. 

Mølle øl- indledt et samarbejde med Ø Bryg som var meget interesseret i at være med til at gøre noget 

mere lokalt. Dette lanceres pr 1. april ved Ø Bryg- mere information i pressen og via mails. I er alle 

velkomne 

Information: 

Sponsorater  

hhv 264.000 Fynske Bank 

- 50.000 kr SEAF til film 

- 150.000 kr fra kulturarvstyrelsen til projektet. 

 


