MØLLEPOSTEN
HUSK at komme til
GENERALFORSAMLINGEN
4. marts 2010
kl. 19:00
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JULEMARKED 2009
Julemarkedet 2009 blev en meget stor succes. Aldrig har der
været så mange boder, aldrig har der været så mange besøgende (næsten 1000) og aldrig har overskuddet været større.
Succesen skyldes nok til dels at Møllen blev omtalt i lokalradioen P-4. Det var lykkedes at få en aftale om interview til
lørdag morgen og Bo og Elsebeth hastede til Næstved, hvor de
i små 10 minutter fortalte om møllens historie, hvad den
bruges til i dag og ikke mindst om julemarkedet, der i 2009
havde 20-års jubilæum. Samt at vi havde ofret en stor annonce i Guldborgsund Avis.
Dette var helt sikkert en medvirkende faktor til det store rykind, vi oplevede både lørdag og søndag. Flere besøgende gav
udtryk for, at de havde hørt omtalen i radioen og ved selvsyn
ville se julemarkedet.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle stadeholdere,
alle forretninger der sponsorerede gaver til tombolaen, til alle
hjælpere og sidst, men ikke mindst, til Elsebeth for hendes
utrættelige arbejde med at få det hele til at gå op i en højere
enhed.
Tak til alle for et forrygende flot julemarked.
På bestyrelsens vegne
Jill

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
4. marts kl. 19:00
Fællespisning kl. 18:00
Igen i år vil der blive arrangeret fælles spisning.
Det er derfor nødvendigt, at alle der ønsker at deltage i spisningen tilmelder sig til Bo på telefon: 54 77 03 32 eller på email: formand@majboellemoelle.dk senest den 25. februar.
På grund af begrænset plads, vil vi også gerne høre fra dem
der kun ønsker at deltage i generalforsamlingen.
HUSK: Kontingent for 2010 skal være betalt for at deltage.
med venlig hilsen
bestyrelsen for Majbølle Mølle

Kommende
arrangementer:
GENERALFORSAMLING:
Torsdag 4. marts 2010 kl. 19
(Fælles spisning kl. 18)
DANSK MØLLEDAG:
Søndag 20. juni 2010 kl. 10

Juleoptoget 2009
Møllerne og julenissen var på
plads den 13. december til
det traditionelle juleoptog i
Sakskøbing.
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Husk!!!
Medlemmer af Møllelauget
kan leje Møllen:
...kontakt Bo på telefon:
54 77 03 32
Første dag koster 350 kr.
Anden dag koster 350 kr.
Næste dage koster 200 kr. pr.
dag; plus forbrug af elektricitet.

Lotte Bech		
54 77 93 10
e-mail: majbec@gmail.com
Peter Flittner		
23 34 30 40
e-mail: pegifl@gmail.com
Ebbe Rysse		
54 13 60 07
e-mail: ebbe.rysse@club-citroen.dk
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