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Foreningen Lydum Mølle har til formål:
"At erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,
kulturmiljø og naturoplevelser."

Løst og fast
Siden generalforsamlingen har der været godt gang i den
på Lydum Mølle.
Vi kan se tilbage på mange forskellige arrangementer omvisninger, byggemøder, bestyrelsesmøder,
fotooptagelser på møllen til Realdanias bogudgivelse om
ildsjæleprojekter, veterandag, det årlige
planlægningsmøde for sognets foreninger, Natur- og
Kultur ture og tre arbejdsdage, der har - med andre ord,
været lidt for enhver smag - i alt 21 aktiviteter.

Status på byggeriet

Den nye fordør blev isat i uge 28.
Den er fremstillet ud fra gamle fotografier, og jeg syntes
at resultatet er blevet mere end nydeligt.
Der vil efter sommerferien blive støbt en ny trappe, da
den nuværende er for ringe at reparere på.
Ankomstpladsen vil blive anlagt umiddelbart efter
sommerferien, og så skulle første fase af projektet stort
set være afsluttet - hvem ved, måske kan vi præsentere
begge dele til møllefrokosten.

Fonde
Vi har fra Augustinusfonden modtaget tilsagn om
125.000 kroner til Turbinebygningen.
Tilsagnet er betinget af at vi får den samlede finansiering
tilvejebragt og projektet iværksat inden 2 år fra
bevillingsdagen.
Brandkassen har støttet os med 7.000 kroner til en
projektor.

Byggeriets Ildsjæle
Tak til de af jer der, den 22. april mødte frem til
fotooptagelser på Lydum Mølle.
I var med jeres engagement og gode humør med til at
give liv, således at stedet under optagelserne var særdeles
levende.
Optagelserne skulle anvendes i publikationen om, og
evaluering af Realdanias projekt om Byggeriets Ildsjæle.
Realdanias støtte til projektet på Lydum Mølle er en del
af dette projekt.
I forbindelse med udarbejdelsen af publikationen, besøgte
Dansk Bygningsarv A/S henover efteråret 2009 ti meget
forskellige Ildsjæle-projekter rundt om i Danmark, et af
besøgene gjaldt Lydum Mølle. På dette møde deltog
Herman Kristiansen og flere fra bestyrelsen.
I sådan et arbejde som Herman og den første bestyrelse
satte i værk var der både muligheder og udfordringer, og
igen er et projekt som Lydum Mølle præget af
forandringskraft, omsorg, forankring, usikkerhed, behov
for støtte udefra og ikke mindst - tålmodighed!

Lydum Mølle - Kultur og Natur hånd i hånd
Vandreturene rundt i Lydum og omegn har været rimeligt
besøgt.
Vi har haft folk længere væk fra, der var kørt efter
arrangementet, folk der lå i feriehuse i området, og mange
fra lokalområdet.
Rent faktisk er den slags arrangementer nærmest
"skræddersyede" til en forening som vores. Noget kunne
tyde på at vi godt kan gentage turene igen i 2011.
Sommerens sidste tur finder sted fra Lydum Mølle
den 10. august kl. 1900. Turen koster 50 kroner (fra
18 år).

Aktier i historien
Få en aktie i historien - for kun 500 kroner kan Du blive
medejer af Lydum Mølle.
Eller giv dem Du holder af en helt unik gave - en gave for
livet.
Aktien giver sidste lørdag i august, gratis adgang til den
årlige Aktionærmøllefrokost.
Desuden medfølger det første års medlemskab af
Foreningen Lydum Mølle.
Derefter koster det årlige medlemskab af foreningen, der
giver adgang til foreningens arrangementer kun 100
kroner.

"Naturens Dag"

Søndag den 12. september holder naturen åbent hus med
aktiviteter der henvender sig til børn og deres familier.
Det viser sig nemlig at aldrig før har børn været så lidt i
naturen som nu. En ny undersøgelse viser, at børn er halvt
så meget ude i naturen som deres bedsteforældre var, da
de var børn, det er synd for børnene og skidt for naturen.
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening
samarbejder sammen med deres medlemsorganisationer
om at skabe en festlig dag med naturoplevelser for alle
over hele landet.
På planlægningsmødet for Lydum Sogns foreninger i maj
måned drøftede vi sagen, og der var flere foreninger der
viste interesse for at deltage.
Foreningen Lydum Mølle bidrager med kanosejlads på
møllesøen, snobrød i shelteren og Åben Mølle. Vi har
fælles planlægning med de andre foreninger den 16.
august på Lydum Mølle.
Der bliver brug for hjælp ved afviklingen, kontakt Søren
Bak eller Torben Vinge Christensen.

Veterandag, lørdag den 8. maj
Sammen med Nr. Nebel Landbrugsmuseum, Lyne
Veteran Traktorer og Lyne Gl. Elværk gennemførte vi et
åbent hus arrangement, lørdag den 8. maj.
Arrangementet var annonceret i flere foreningsblade der
henvender sig til maskin- og veteranbilsentusiaster.
Vi var i bestyrelsen selvfølgelig spændte på hvordan
arrangementet ville forløbe - skulle vi ud og leje toiletter,
hvad med parkeringspladser, hvordan med afvikling af
kaffe/kage salg osv.
Vi syntes da selv at det var et vellykket arrangement, folk
kom i en jævn strøm, i alt 227 personer lagde vejen forbi
Lydum Mølle, bl.a. kom nogle af folkene fra Dansk
Motor og Maskinsamling, og de sagde god for den nye
maskine, de skulle jo nok lige se om den var i gode
hænder.
Det er vort indtryk at folk rigtig hyggede sig.
Veterandagen var det første egentlige arrangement, hvor
foreningen tjente lidt penge, og som det skred frem, gav
det også så meget blod på tanden, at vi forsøger igen i
2011.
Tak til Jer der gav en hånd med ved afviklingen af
arrangementet.

Arbejdsdage
Vi har nu de tre af arbejdsdagene bag os.
Det var dejligt at så mange af Jer mødte op - tak for det.
Haven og udenomsarealerne har fået en ordentlig
omgang, lige fra hæk klip og udtynding af træerne.
Stuehuset fik en tur indvendigt og er nu klar til
"Tirsdagsmøderne" når disse opstartes til efteråret.
Vi fik afrenset døre og porte i maskinsal og garage, da det
er meningen at disse skal males i løbet af sommeren - et
arbejde vi selv skal udføre, og i den forbindelse viste det
sig at porten var hårdt angrebet af borebiller, og derfor
var det nødvendigt af forny beklædningen.
Et hold gik i gang med at reparere pudsafskallingerne på
turbinebygningen.
Karlo, Fin og Sten Ove svang derefter kalkkostene i nogle
dage, så nu ser alt tilforladeligt ud - nu må det holde indtil
vi får skaffet fondsmidler til resten.
Sommerens sidste arbejdsaften finder sted, torsdag den
19. august kl. 18:30 hvor det gælder maling af døre op
porte, samt den sidste klargøring til Møllefrokosten.
Vi slutter af med en kop aftenskaffe ved 21 tiden.

Generalforsamling
Det blev som sædvanlig en hyggelig eftermiddag, hvor
generalforsamlingen blev gennemført i fred og
fordragelighed under Preben Wulff´s kyndige ledelse.
Kontingentet forbliver uændret 100 kroner. Der var
genvalg til bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen har
konstitueret sig som hidtil (se bagsiden). Efter kaffen var
der rundvisning og opstart af maskinerne som nu begge er
klar til drift.

Bestyrelsen / suppleanter

Benny Jakobsen, bestyrelsesmedlem, værested/aktiviteter
Ivan Thomsen, bestyrelsesmedlem, tilsyn med bygninger
Søren Bak, kasserer/sekretær
Søren Mikkelsen, næstformand, udenomsarealer
Torben Vinge Christensen, formand
Suppleanter:
Vera Vad Winkler
Herman H. Kristiansen

Adresseændring/aktiekøb/kontakt.
Evt. adresseændring og aktiekøb, kasserer/sekretær:
Søren Bak, Lydumgårdvej 10, Lydum, 6830 Nr. Nebel.
Tlf. 7528 7838 - Mobil 2346 1219. E-mail:
bak@blaabjergweb.dk
Foreningen kan kontaktes på formandens adresse:
Torben Vinge Christensen, Trimlebakken 8, 6800 Varde.
Tlf. 7522 4823. E-mail:
torben_vinge@christensen.mail.dk

Det første Tirsdagmøde i sæsonen 2010/2011
finder sted tirsdag den 5. oktober 2010.

Generalforsamlingen 2011 afholdes
lørdag den 2. april 2011.

