Formandsberetning 2019
12/3 2018 efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med
Claus Mogensen som Formand og Susanne Magelund som
næstformand.
20/8 2018 trak Claus sig som formand på grund af arbejdspres på nyt arbejde.
Han ønskede at fortsætte som alm. bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som ny formand.
17/1 2019 trak Susanne Magelund sig fra arbejdet i Lauget af private årsager.
Lauget konstituerede sig med Henrik Nørregaard som næstformand
og Suppleanten Anne-Marie Munck overtog Susannes plads.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne udtrykke en stor tak til Susanne for hendes
store indsats i opstartsfasen.
Den første store opgave var Åbningen d 8/9 med mange praktiske opgaver.
Vi havde en rigtig god dag med både sol, regn og blæst. Og ca. 2-300
mennesker kiggede forbi.
Afslutning af renovering
Lys
Sammen med stilladset blev det midlertidige Lys også taget ned.
Midt i november fik elektrikeren opsat det midlertidige lys igen – nu
på Svikstillingen– Lauget, kommunen og elektrikeren mødtes igen og
besluttede at få justeret lyset med 8 lige store lyspaneler hele vejen
rundt. Da panelerne nu sidder tættere ind under øverste mølle giver
de et ensartet kraftigt lys hele vejen rundt også på vingerne.
Som en decembertradition er der nu lys ud af vinduerne på Broloftet.
Det hele er styret med ur. Lige nu fra 16.30-8.30. Og derudover med
et Skumringsrelæ der ligesom byens gadelygter først tænder/slukker
efter hvor lidt lys/meget lys der er.
Under svikstillingen er vi – bla. for naboernes skyld – blevet enige
om kun at se på en løsning med lidt lys på hver sin side af porten.
Krøjning

Som I sikkert alle ved, var der først et problem med Bunkerhjulet som
Vindrosen - via nogle tandhjul – bruger til at trække den 20 tons
tunge hat rundt på en tandring. Efter 2 støbninger lykkedes det at få
skiftet til et nyt.
Dog blev det besluttet at vente til efter Åbningen. Den 16/11 blev den
sat i gang og så skete der det - at efter 3-4 timers krøjning var der igen
høje DUNKLYDE. Det var et andet hjul – denne gang ved Vindrosen.
De 3 kommunale CETS folk der skal stå for pasning/smøring er nu
kommet på plads. Igen venten og så - For en uge siden var Møllebyggeren her og smøre og checke hele hatten.
Nu i fredags kom to mand med lift og kran og skiftede hjulet og en
helt ny kraftigere lodret aksel. Inden for meget kort tid vil Vindrosen
og Vingerne kunne køre og Kulturstyrelsen kommer og godkender
forhåbentlig hele restaureringen meget snart!

Arrangementer i møllen
Ud over Åbningen har Lauget i perioden frem til nu haft rigtig mange
arrangementer. Ca 15 arr. i 2018
En Åben mølle for medlemmer af Lauget med bla. rundvisning og
billeder fra renoveringen
2 åbne mølle arr. for alle borgere
Et Åben møllear med julehygge som Arr. gr. vil gøre til en tradition
Derudover har en række firmaer, foreninger, Netværksgrupper booket
en rundvisning
2 arr. med grupper knyttet til Demensbyen har været på besøg
Personaleforeningen fra Svendborg kommune
1 børnehavegr.på 25 stk 3-4 årige fra Vindeby var i Møllen og finde
NIssen
Svendborg Orienteringsklubs årlige Nisseløb havde start og 5 poster i
møllen,
Tved Lokahistoriske forenings hjælpere,
Maersk TrainingCenter havde en stor kontraktunderskrivelse med en
delegation fløjet ind fra Taiwan.
Og så en række besøg fra diverse møller, Lumby mølle på Nordfyn,
Egeskov og Dybbøl mølle
Laugets bestyrelse har i det forløbne år arbejdet med følgende:
Besøg og gæsters sikkerhed – herunder skiltning i møllen
Sikring af Svikstilling med reb og standere – opsætning af rød/hvide
strimler.
Praktiske oplysninger omkring udlejning, regler for parkering,
toiletforhold, Kontaktpersoner, rygning, hunde etc. ses bla på
hjemmesiden
Vi har fået MobilPay til laugets konto og den er blevet brugt flittigt.
Vi har udarbejdet Laugets Privatlivspolitik i forhold til medlemmer som
også kan læses på hjemmesiden. Og nu ved alle hvordan man sender så man kun kan se modtagerens mailadresse.
11 febr.19 Oprydning og fældning af buskads ind mod nabo.
Lauget er gået i gang med planer for indretning af Møllegrunden
Nu hvor renoveringen er ved at være afsluttet og overgår til Lauget
er der en række praktiske opgaver som vi skal have udført.
Vi har fået oprettet en Praktisk Hjælpergruppe
I et af Nyhedsbrevene efterlyste vi medlemmer som kunne tænke sig
at være frivillige praktiske hjælpere. De 3 der meldte sig har alle haft
en del arbejdsdage i og ved møllen sammen med medlemmer af
bestyrelsen. Lugning af stenene rundt om møllen.- Oprydning i al
inventar og næsten færdig med samling af de tre kværne og valsen
rengøres.
Støvsugning af lofter. De vil også klart indgå i arbejdet med indretning
af området bag møllen mm.

Laugets Udvalg:
Kommunikationsgruppen har udsendt Nyhedsbreve til medlemmer
Har haft styr på salg af plakater af møllen og salg af Mølleøl.
Arbejder på en løsning med infoskilte og plakater i møllen.
Historiegruppen
indsamler fortsat data, historier om møllen og dens fortid.
Er gået i gang med – hvad og hvordan det skal formidles
Gruppen arbejder fortsat på Møllestien som med udgangspunkt i
møllen kommer rundt i det Nordøstlige del af byen og undervejs har
infotavler om bla. det gamle Svendborg og møllerne. m.m.
Hertil skal vi nu have søgt fondsmidler.
Og så er historiegruppen i gang med at få et overblik, ordne, rydde op
i alt inventaret. Det vi ikke selv kan klare - vil kræve fondsmidler.
Arrangementsgruppen
Har indkøbt det nødvendige til køkkenet og er ved at indrette sig der.
Vi er ved at finde en form på Åbne mølledage. Et andet tiltag var julearrangementet og det er deres plan at det skal være en
tilbagevendende begivenhed - men udbygges med bla. boder. De har
lige holdt møde om kommende arr. bla med Åben mølle. Og I vil blive
orienteret om datoer snarest.
Til slut vil jeg gerne udtrykke en stor tak til alle medlemmer af bestyrelsen for
deres indsats i bestyrelsesarbejdet i året der er gået.

