
Nordskov Mølles Venner 

Stiftende generalforsamling i Bølgen 30. marts 2016 

 

37 personer til stede 

1.  Velkommen 

Carsten Birket Andersen (CBA) bød velkommen og præsenterede initiativgruppen, 

bestående af ham selv, Peter Sandholt (PS), Hanne Rädeker (HR) og Mogens Waidtløw 

(MW). 

2.  Valg af dirigent 

CBA forslog Bo Langhoff, som blev godkendt. Bo Langhoff er medlem af Boliggårdens 

hovedbestyrelse. Bo understregede, at han var til stede som privat person, men at 

Boliggården er meget imponeret over initiativet, og at han er glad for at være bindeled. 

Han slog også fast, at ingen i Boliggården er interesseret i nedrivning af møllen. 

3.  Valg af referent 

Susse Brandt blev foreslået og valgt. 

4.  Orientering om formål og opgaver 

CBA orienterede om Boliggårdens økonomiske opbakning i startfasen, hvor møllen er 

blevet repareret på mur og hat. Der kommer nye vinduer i møllen, og den bliver kalket. 

Herefter bliver det foreningens ansvar at fortsætte renoveringen. 

PS fortalte om den store opbakning fra lokale firmaer, som har medvirket til de foreløbige 

reparationsarbejder. Derefter viste han den film om Nordskov Mølles liv, som han har 

produceret med bistand fra Johnny Reimar, som pr. honnør har indtalt lydsiden. 

PS fremlagde to modeller for møllens fremtid. Den ene er møllen som kultur- og 

forsamlingshus for den lokale befolkning, den anden er møllen som museumsmølle, som 

pendant til Hammermøllen. Det betyder to forskellige spor med hensyn til restaurering. 

CBA supplerede med, at møllen er unik, den eneste mølle på Sjælland, der er grundmuret, 

i modsætning til de mange møller, som er bygget i træ. Der foreligger udkast til en 

lejekontrakt med Boliggården, og foreningen vil arbejde på at få en kontrakt på 25 år, ikke 

de 15, som udkastet omtaler. 

5.  Godkendelse af ”Forslag til vedtægter for Nordskov Mølles Venner” 

Dirigenten gennemgik forslaget til vedtægterne. Forslaget blev godkendt enstemmigt ved 

håndsoprækning. 



6.  Valg af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer 

Initiativgruppen foreslår: Carsten Birket Andersen, Peter Sandholt og Hanne Rädeker. De 

blev valgt. Jonas Jensen og Kirsten Westergaard meldte sig som kandidater og blev også 

valgt. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende i henhold til vedtægterne. 

7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Susanne Toft Hansen og Herluf Holdt meldte sig og blev valgt. 

8.  Valg af 2 revisorer 

Mogens Waidtløw og Niels Pedersen var foreslået og blev valgt. 

9.  Valg af 1 revisorsuppleant 

Steen Søgaard var foreslået og blev valgt. 

10. Fastsættelse af kontingent for 2016 

Initiativgruppen foreslår 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for husstande og foreninger. 

Det blev vedtaget. Indmeldelsesblanketter blev delt ud. Medlemmer orienteres via e-mail 

og via foreningens hjemmeside: www.nordskov-mølles-venner.dk. 

11. Det videre arbejde 

Det er vigtigt for bestyrelsen at engagere medlemmerne i det videre arbejde, det giver 

både sammenhold og tilhørsforhold. I lighed med Hammermøllens Venner kan foreningen 

arrangere arbejdsdage ved møllen, det har fungeret godt i mange år ved Hammermøllen. 

Der er oprydning i og omkring møllen, der skal gøres. Danske Møllers Dag, 3. søndag i 

juni, kan også bruges til et arrangement, hvor møllen kan vises frem for interesserede.  

Forsamlingen blev bedt om at tilkendegive deres ønsker med hensyn til brug af møllen. 

Bestyrelsen skal være sikker på, hvilken vej man skal vælge, når restaureringen skal i 

gang. Det bliver under alle omstændigheder dyrt, flere millioner kr. Der skal søges fonde 

uanset møllens fremtidige funktion, her har PS stor erfaring fra sit formandskab i Danske 

Møllers Venner.  

Efter nogen drøftelse enedes man om 2 modeller: 

Kultur- og foreningshus 

• Kræver et stærkt bagland med hensyn til konkrete ønsker om hvad møllen skal 

bruges til, gerne nytænkning 

• Der stilles store krav fra myndighederne til den fysiske indretning, bl.a. brandsikring 

• Møllens grundareal er begrænset, en forsamling kan ikke overstige 50 personer, og 

der kan ikke bygges til 



• Det bliver meget dyrt 

Museumsmølle 

• Der kan indhentes tilbud fra møllebyggere på det konkrete arbejde med at retablere 

mølleværket  

• Myndighedernes krav til indretning er ikke så strenge 

• Det er muligvis lettere at søge penge til et museumsprojekt, med baggrund i at 

møllen er så speciel, og i, at man her på egnen vil kunne se både en vind- og en 

vandmølle 

Der skal under alle omstændigheder etableres toiletter til besøgende. Der er lagt kloak og 

el, som skal tilsluttes igen. Der kan opsættes en kaffeautomat i kælderen. 

På spørgsmål om omkostninger ved de to modeller beklagede MW, at man ikke fik vist de 

oversigter, PS har lavet. Disse indeholder dog ikke priser, men viser, hvilke arbejder der 

skal udføres af håndværkere. Oversigterne vil blive lagt på foreningens hjemmeside. 

Foreningen bliver fremover i henhold til lejekontrakt med Boliggården ansvarlig for at 

skaffe penge til restaureringen. HR er jurist og vil være med i arbejdet omkring kontrakten. 

Bo Langhoff gjorde opmærksom på, at Boliggården er positiv over for ansøgninger om 

støtte.  

Ved håndsoprækning stemte 25 for museumsmodellen, 8 for kulturhus modellen. 

Fra salen blev parkeringsproblemet bragt op. Der er ingen p-pladser ved møllen. Det er et 

reelt problem, selv om bussen standser ved møllen. Der er p-pladser ved skolen ca. 300 m 

væk. 

12. Eventuelt 

CBA takkede Mogens Waidtløw for hans store arbejdsindsats i initiativgruppen, ikke 

mindst med foreningens hjemmeside, og han takkede dirigenten. 

Bo Langhoff takkede både på egne vegne og på Boliggårdens for den entusiasme og 

effektivitet, der indtil nu er lagt for dagen, og udtrykte håb for det fremtidige arbejde. 

De fremmødte fik lejlighed til at se en lille udstilling om møllen, som Mogens Waidtløw 

havde hængt op i dagens anledning. 

 

        

   


