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Kære medlemmer af Nordskov
Mølles Venner.

Siden foråret har møllen stået flot hvid i den dejlige sommer. Vi har fået en del nye medlemmer i år og vi er nu lige
omkring 300 når vi regner husstandskontingentet for 2 personer. Tak for Jeres medlemskab.
Årets mølledag blev afholdt søndag d. 10 juni. Vejret var næsten for godt, så folk strømmede ikke ligefrem til men de
der fandt vej var meget positive over for stemningen ved møllen. Der blev slået reb og drejet træ, der blev sunget og
spillet, der var loppeboder, hjemmebagt møllekringle og grillpølser. Overskuddet blev knap kr. 3000,- vi havde desværre
nok sat næsen op efter lidt mere. Men tak til de af vores medlemmer som hjalp til og tak til loppebodsdeltagere samt
Snekkerstens husflid og trædrejningsgruppe.

Jubilæumsfest:
Lørdag d. 18. august var møllen vært for sine gamle brugere for 50 år siden. Det var en jubilæumsfest for en del af de
medlemmer som var med til at starte ungdomsklubben i møllen 1968. Der blev livligt snakket om gamle dage og man
var også meget positive over for møllens nye fremtid som et kulturelt samlingssted for byens borgere. Enkelte har
meldt sig ind i foreningen og en mindre arbejdsgruppe arbejder nu på at finde en løsning på at møllen bliver bedre
forankret og til fælles brug for så mange som mulig.

Mangler du et lokale?
Fondsansøgninger:

Allerede nu kan møllen bruges til forskellige aktiviteter, lige fra
voksen til børneaktiviteter. I møllens kælder kan der dækkes op til
40 personer, vi har brugbare køkkenforhold og 2 toiletter. Godt nok
er vi ikke færdige, men som aktivitetslokale kan det fungere som et
spændende alternativ til de daglige omgivelser. Rimelig leje ifølge
aftale, - hør nærmere på tlf. 20578862 eller skriv til:
peter@sandholt.dk

Vi har fra 2016 – 2018 ansøgt
nedenstående fonde og med følgende resultat:
Helsingør Kommune, dec. 2016 : Størst muligt tilskud.
Afslag
Augustinusfonden, 22. maj 2016: Størst muligt tilskud til 1. etape pris kr. 1.909.200,Afslag
Realdania, 22. maj 2016:Størst muligt tilskud til 1. etape pris kr. 1.909.200,Afslag
Nordea Fonden, 25. maj 2016: Tilskud til døre og vinduer kr. 60.000,Bevilget
Realdania, 21.juni 2016: Ansøgning om støtte til køb af Børnehuset Vingen:
Afslag
Fonden til støtte for området Aalsgaarde-Hellebæks Egnshistorie, 4. juli 2016: vinduer + døre kr. 60.000.- Bevilget
A.P. Møller, 5. juli 2016: Størst muligt tilskud til 1. etape pris kr. 1.909.200,Afslag
Frøken Constance Fuhrs Fond, 15. nov. 2016: Tilskud til støbning af 2 nye betondæk kr. 120.000,Afslag
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, 15. nov. 2016: Tilskud 2 nye kælderdøre kr. 120,000,Afslag
15. Juni fonden, 5. marts 2017: Tilskud til 2 nye kælderporte kr. 120.000,Afslag
Nationalbankens Jubilæumsfond, 5. marts 2017: Tilskud til støbning af 2 nye betondæk kr. 120.000,- Afslag
Håndværk- og Industrifond 2000 Helsingør, 30. april 2017: Jordflytning, kloak, nye kælderdæk kr. 352.500,- Afslag
Realdania/Underværker, 29.juli 2017: Udskiftning af bjælker og nye gulvbrædder 4 etager kr. 876.000,-Afslag
Brødrene Hartmanns Fond, 11. marts 2018: Jordflytning 1000 tons jord: kr. 230.187,Afslag
Realdania/Underværker, 13. feb. 2018: Nye tagspån, krøje bjælker, vingeaksel kr. 1.808.750,- 50%
Afslag
Fonden til støtte for området Aalsgaarde-Hellebæks Egnshistorie, 19 feb. 2018:
Tilskud til bjælker og gulv: kr. 100.000
Afventer
A.P. Møller, 21. feb. 2018: Nye tagspån, krøje bjælker, vingeaksel kr. 1.808.750,- 50%
Afslag
Augustinusfonden, 21. feb. 2018: Nye tagspån, krøje bjælker, vingeaksel kr. 1.808.750,- 50%
Afslag
Fonden af 28. februar 1970, 27. marts 2018: Udskiftning af bjælker og nyt isoleret kældergulv kr. 129.312,- Afslag
Fionia Fond, 28. marts 2018: Jordflytning 1000 tons jord: kr. 230.187,Afslag
Sonning-Fonden, 30.marts 2018: Tilskud til jordflytning og kældergulv inkl. nye bjælker kr. 405.000,- Afslag
Lauritzen Fonden, 3. april 2018: Tilskud til jordflytning og kældergulv inkl. nye bjælker kr. 405.000,- Afslag
Velux Fonden, 23. april 2018: Jordflytning 1000 tons jord: kr. 230.187,Afslag
De Kooperative Selskabers Fællesråd, 17. sep. 2018: Tilskud til oplægning af 2 bjælker i kælder kr. 50.000,-Bevilget
Sponsorater, gaver m.m. fra 2017 - 2018: STOR TAK TIL ALLE JER SOM HAR HJULPET MED BIDRAG
Renell A/S, September 2017:
kr. 25.000,Anonym giver, September 2017:
kr. 15.000,Anonym giver, September 2017
kr. 5000,Indsamling via Face Book oktober2017
kr. 3.410,Anonym giver, Januar 2018
kr. 5000,Anonyme givere maj og juni 2018:
kr. 1.600,Indsamling til oplæg. af bjælker
sep.-nov. 2018: indgået pr. 21/10:
kr. 13.508,I alt i sponsorater, gaver m.m.:
kr. 68.318,Også stor tak til:
Stig Peter Larsen, Tikøb Mølle som har bidraget med komfur, vandvarmer og ikke mindst tilslutning af toiletter,
håndvask og køkkenvask. Inkl. rør og fittings.
Erik Fritzbøger, som har sørget for el- installation af vandvarmer, lys toiletter og komfur m.m.
Peter Belling, som leverede 2 nye toiletter og pyntegran til sidste års julestue.
Og endelig tak til Dancover, Hellebæk som har givet os 10 klapborde.

Indsamlingen:
som stadigvæk løber på Face Book har her i efteråret pr. 21. oktober
givet kr. 13.208,- STOR TAK!
Oplægning af bjælkerne løber op i kr. 50.000,- Beløbet har vi netop fået i
fondstilskud fra De Kooperative Fællesråd, men da vi efter oplægningen
skal have udskiftet kældergulvet med nyt isolerende gulv med
gulvvarme bliver der hårdt brug for de penge som indsamlingen ind til
videre har givet. Faktisk har indsamlingen næsten givet til at vi kan
betale tilslutningsafgift til gasnettet HNG når gasfyret bliver sat op.
Sidst, men ikke mindst stor tak til HeCon. ENERGI A/S.
som vil sponsorere installation af gulvvarmeslanger og gasfyr.
Gulvbjælkerne vil blive udskiftet sidst i november og vil derfor være på
plads inden årets julestue.

Gulvbjælker ankommer fra savværk

Møllebesøg:
I løbet af sommeren / efteråret har vi haft besøg af mølleinteresserede fra andre møller.
Frilandsmuseets møllelaug var forbi d. lørdag d. 25. august til fremvisning af møllen. Kirsten havde bagt møllekringle
og sammen med Hanne blev der dækket et smukt kaffebord i kælderen.
Lørdag d. 29. september havde vi besøg af Pibe Mølles Venner hvor Kirsten og Jannemieke stod for rundvisning og
kaffe/kage.
Og endelig havde vi et fællesmøde lørdag d. 6. oktober for Nordøstsjællandske møllers frivillige. Vi mødtes først på
Tikøb Mølle, hvor ejeren Stig Peter Larsen fortalte om sine istandsættelsesplaner. Tikøb mølle står uden møllehat,
men den er nu blevet bragt til veje efter godt 30 års eksil på Egebjerg Mølle, Fyn. Møllehatten blev aldrig taget i brug
på Egebjerg og ved en tilfældighed fandt Stig Peter Larsen frem til den hengemte møllehat.
Frokosten blev indtaget på Nordskov Mølle, hvor vi fortalte om restaureringsplanerne og vores problemer med at
finde fondsmidler til vores mølleprojekt.

Tikøb Mølle
Møder:
Vi har to gange i år haft møde med Boliggården angående vores besvær med at skaffe fondsmidler. Mange fonde og
Helsingør Kommune har givet afslag grundet ejerforholdet. Der arbejdes nu på at overdrage møllen til Nordskov
Mølles Venner som selvejende institution, men der er adskillige forhold som skal undersøges, inden vi måske kan
komme videre ad den vej.

Julestue lørdag d. 15. og søndag d. 16. december!
Kl. 10 – 16

Igen i år vil foreningen afholde julestue med salg af
juletræer, gløgg, æbleskiver og julelopper.
Vi har brug for hjælpere til at pynte op og være med til at gøre det hyggeligt.
Vi afholder arbejdslørdag d. 8. december kl. 10 til 16
Du kan tilmelde dig på tlf. 20578862 eller sende en mail til peter@sandholt.dk
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