Bestyrelse:
Formand/udlejning:
Bo Skov Andersen
54 77 03 32
e-mail: formand@majboellemoelle.dk
Kasserer:
Bitten Rasmussen
54 77 08 17
e-mail: kasserer@majboellemoelle.dk
Sekretær:
Britta Tejlmann
e-mail: tejlmann@jubii.dk

54 82 02 61

Kommende arrangementer:
Generalforsamling
i Majbølle Mølle
26. Marts 2012
Kl. 1900
Spisning kl. 1800
Husk tilmelding til begge arr.
Sted: Majbølle Mølle

Webmaster/Mølleposten:
Jakob Gram
54 77 15 48
e-mail: webmaster@majboellemoelle.dk
Alt det andet:
Bent Glüver
Ebbe Rysse
Jill Holmberg

Husk!!!! hvis du vil
Skal du kontakte Bo på telefon 54 77 03 32
1.dag koster 350 kr. 2. dag koster 350 kr. næste dage koster 200 kr. pr. dag,
Plus forbrug af elektricitet.
Alle kan Leje møllen , dog kræver det at man er medlem, men det ordner vi.
Der er plads til 35– 40 personer, og der er service til 40.
Der er alt hvad der behøves til et arr. incl. opvaskemaskine og komfur, dog er
det lettest at få maden udefra, da køkken og opholdsrum er ud i ét.
Har du flere arr., tupperware, tøjparty eller lign så kontakt os og vi finder en
pris.
Møllen kan også bruges til dit eget øl/vinsmagningsarr.
Grill–/by fest, hobby/maleriudstilling eller hvad du kan foreslå.
Der er også mulighed for møllens hjælp til et arr. af offentlig interesse.
Snak med os og vi finder en løsning.

Møllen skal bruges

Januar 2012

Kontingent:

Julemarked i 2011
Årets julemarked blev atter en stor succes,
der var dog ikke så mange besøgende, som der har været de sidste år.
Der kom ca. 500 personer, som nød det fine marked, hvor vi havde vore
egne boder med købmandsvarer, samt juledekorationer, tombola og
køkkenet med diverse gode sager, til ganen.
Der var 5 udefra kommende stadeholdere,
der fremviste og solgte deres egne varer.
I alt, var alle glade for handelen og
møllen kunne fremvise et overskud på ca. 21000 kr.

Generalforsamling 2012
Generalforsamlingen 2012 bliver d. 26. Marts kl. 1900 med spisning kl.
1800
Husk tilmelding til begge arr. tlf– 54770332.
Det er vigtigt at du møder op på generalforsamlingen, da bestyrelsen
behøver nyt blod for at Møllelauget kan fortsætte.
Det drejer sig ikke om, at du skal udføre en masse fysisk arbejde, men være
med til det adm. omkring møllen, samt være beslutningstager til hvad/
hvordan/hvornår aktiviteter omkring og i møllen foregår.
Sidste år var der 96 betalende medlemmer i Møllelauget, så hvis du kender
en nabo/ en ven / en person, der gerne vil yde en støtte til møllen, så bed
vedk. om at kontakte os, eller send os besked, så kontakter vi.

Skader på Møllen
Som du har set mangler møllen sine vinger,
og der er sket skader på den indv. konstruktion.
Vi forventer at det vil koste 900.000 kr. at reparere alt igen.
Møllen har modtaget tilsagn om 500.000 kr. fra en stor fond, men mangler personer, der
vil være med til at søge/finde de sidste penge.
Hvis du har tid/overskud til dette arbejde, så kontakt os straks. (54770332)
Selve det fysiske arbejde bliver gjort af proff. håndværkere.
Vi mangl. også personer, der kan holde tilsyn med arbejdsprocessen, ved reparationerne.

Husk at betale dit kontingent. Giro vedlagt.
For 2012
Kontingent for året er 120 kr. pr. person.
Det er også muligt at indbetale
et ekstra sponsorbeløb via girokortet.
Kender du personer, der ønsker at støtte Møllelauget,
så bed dem kontakte os eller lad os kontakte dem.

Mølledag
2.Søndag i juni

Alle MØLLER i Danmark holder åbent denne dag, og vi åbner kl. 10:00.

Møllen er online….

Majbølle Mølle er nu på internettet på adressen majboellemoelle.dk. Siden vil
løbende blive opdateret og udvidet med muligheder. Dine gode ideer og kritik er
meget velkommen.
Siden vedligeholdes af Jakob Gram som kan nås på:
webmaster@majboellemoelle.dk eller 54 77 15 48 / 28 71 15 48.

