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ARBEJDET PÅ MØLLEN

NYT ÆRESMEDLEM

Der er fuld gang i renoveringen af Christiansmøllen!
Vi sørger for at der jævnligt bliver taget fotos på byggepladsen, hvor der ellers ikke er offentlig adgang. De
kan ses på: www.christiansmoellen.dk
og på vores Facebook side: Christiansmøllens Laug
Disse to sider linker til hinanden, så man kan nemt
komme fra den ene til den anden.

Vi har desværre måttet sige farvel til kommunens
repræsentant i bestyrelsen, føromtalte arkitekt
Anton Holm Madsen som har fået nyt job i Odense.
Som tak for hans store, dygtige og engagerede
indsats som vores kontakt til kommunen og projektet, har bestyrelsen tildelt ham et æresmedlemsskab
ledsaget af vores eget bryg: Christians(M)øllen.

D. 22. april var der besigtigelse af projektet for bestyrelsen med arkitekt Anton Holm Madsen fra Teknik &
Miljø som guide. Alle behørigt iført sikkerhedssko og
hjelme!

MØLLEØL

Her kunne vi med egne øjne se en af årsagerne til at
regnvand i tidens løb er trængt ind i møllen: Fuger
med bagfald, som gør at selv mindre revner i facaden
sender vandet ind i bygningen! Så fremover gælder
det om, at holde overfladen tæt.

Ø-Bryg på Thurø har jo brygget vores øl, som er blevet rigtig godt modtaget! For hver flaske solgt øl, går
der 2 kr til Christiansmøllens Laug. De kan købes hos
Ø-Bryg, men bestyrelsen har også fået stillet et antal
til rådighed, som vi kan sælge til medlemmer.
Prisen er:

3 stk. 100 kr . 6 stk. 200 kr . 12 stk. 350 kr

(+ pant 1 kr pr. stk.)

Ring til bestyrelsesmedlem Niels Christian Nielsen på
20 47 96 38 og aftal afhentning.
(de fine trækasser fås kun hos Ø-Bryg!)

EKSTRA GENERALFORSAMLING

Nyd lige den flotte, genopførte tandsnitsgesims
nederst i billedet!

Er afholdt og de foreslåede vedtægter blev vedtaget
med fuld opbakning fra de fremmødte. Revideret
version vedhæftes dette nyhedsbrev + lægges op på
hjemmesiden.

God sommer til alle fra bestyrelsen!

