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

Generalforsamling

Bliver gennemført lørdag den 2. april 2011 kl. 14 på
Lydum Mølle med flg. Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. aflæggelse af formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Søren
Mikkelsen og Benny Jakobsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisorer.
8. Indkomne forslag: Vedtægtsændring, se nedenfor.
9. Eventuelt.

Vedtægtsændring
Vi er blevet pålagt at præcisere offentlighedens adgang
til stisystemet syd for åen, derfor foreslås vedtægterne
ændret således:
§3 stk. 1 "Foreningens formål er at erhverve, eje og
sikre Lydum Mølle, som omdrejningspunkt for
historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser"
ændres til
"Foreningen formål er at erhverve, eje og sikre Lydum
Mølle, som omdrejningspunkt for historieformidling,
kulturmiljø og naturoplevelser, hvortil offentligheden
har adgang til fods".
Desuden skal det klart fremgå hvem der tegner
foreningen, hvilket det ikke gør på nuværende
tidspunkt, derfor foreslås en tilføjelse til §4 stk. 3
"Det er formanden eller næstformanden og kassereren
i forening, der er tegningsberettigede for foreningen".
Afslutning 1. fase
Når vejret tillader det, der kom jo lige en vinter på
tværs, og den nye ankomstplads er færdiganlagt, kan vi
se en ende på første fase af restaureringen af Lydum
Mølle.
Vi er sammen med Exners Tegnestue ved at lægge
sidste hånd på afrapporteringen til Realdania.
Når rapporten udkommer, vil den blive lagt på
www.lydum.dk. Ganske kort har processen været som
følger:

2005-2006
Januar 2008
Forår 2008
August 2008
Efterår 2008

Udredning af Projekt Lydum Mølle natur og kulturmiljø.
Udarbejdelse af Dispositionsforslag.
Udarbejdelse af projektmateriale og
indhentning af tilbud.
Opstart på byggepladsen.
Nedrivning af 1. sal på stuehuset samt
eksisterende tag og istandsættelse af
murværk.
Oplægning af tag.

Vinter 2008
Forår
Nye vinduer, kalkning og maling af
/sommer
mure, etablering af afvanding fra nedløb.
2009
Udarbejdelse af projekt på
Efterår 2010
udenomsarealer og indhentning af
tilbud.
Påbegynder anlæggelse af
Efterår 2010
udenomsarealer.
Færdiggørelse af asfaltbelægning og
Forår 2011
beplantning.
Det har været spændende at følge arbejdet. Vi har gjort
en dyd ud af at udføre arbejdet som aftalt med
Realdania.
Vi har været heldige med valget af håndværkere,
arkitekter og rådgivere. Det har selvfølgelig ind i
mellem også slået gnister undervejs, men det er jo nok
fordi at de involverede parter alle føler at de har
"aktier" i projektet.
Herfra skal lyde en stor tak til alle Jer, der gennem
forløbet har fulgt arbejdet og givet en hånd med
gennem råd og dåd.

Fonde
Pt. har vi to fondsansøgninger til behandling, hvor der
søges om midler til en opvaskemaskine og fire kanoer.
Der er netop kommet afslag fra en af vore store fonde
om midler til restaureringen af Turbinebygningen, men
der arbejdes fortsat med at skaffe midler til
restaureringen, vi har tilsagn om kr. 125.000 fra
Augustinus Fonden til formålet.
Disse penge vil dog kun komme til udbetaling, såfremt

finansieringen af resten af de ca. 1,8 mill. kr. som den
del af projektet koster, kommer på plads.
Det er de normale vilkår når vi arbejder med fonde, det
er alt eller intet, meget har været prøvet - det skal nok
lykkedes, men der ligger stadigt en lang og tornet vej
forude!
El-produktion genoptaget
Efter at turbinerne i 2003 blev lukket ned, producerede
vi lige før jul den første Jævnstrøm på Lydum Mølle
siden 1972.
Dette lod sig gøre efter at vi havde brugt nogle aftner
på at renovere det store betjeningspanel i Maskinsalen.
Forinden er der som alle ved, gået megen tid med
opstilling og klargøring af maskine og dynamo.
Dynamoen havde gennem lang tids stilstand tabt
magnetiseringen, men det klarede Benny med et
batteri, det var en stor dag, der markerede afslutningen
af projekt "Den Nye Maskine".
Besøg af "Manden i den blå kappe"
En del af energien på tirsdagsmøderne her i
begyndelsen af 2011 har stået i oprydningens tegn, idet
der lørdag den 8. januar faldt omkring 30 mm regn
inden for få timer.
Kombinationen af en jordoverflade der var bundfossen
og det kraftige regnskyl gav store vandmængder i
Lydum Ådal.
Møllen gik ikke ram forbi, vi kan se at der har stået 58
cm vand i det lille maskinrum og i det bagerste
værksted noget højere.
Der løb vand ind i dieselmaskinen og i lejerne på
dynamoen, så vi har måttet skifte olie i lejebukkene på
dynamoen og udskilt vandet fra motorolien.
Det var selvfølgelig træls men heldigvis var skaderne
begrænsede, der er blevet flyttet lidt rundt på de
nylagte pigsten ved vestfacaden af Stuehuset.
På gårdspladsen stod vandet så højt at det løb nord om
Stuehuset. Ellers har regnskyllet resulteret i en større
oprydning/rengøring, som vi selvfølgelig alt andet lige
helst havde været foruden.
Benny mener at sidst vandet stod så højt, var i midten
af 1960'erne.

Møllefrokosten 2010
Der mødte 82 feststemte aktionærer til årets
møllefrokost, det blev igen en hyggelig aften med lidt
godt at spise og en masse snak over bordene. For flere
af vore aktionærer langvejs fra er det heldigvis ved at
være en tradition at komme hjem til Lydum på netop
denne dag. Tak til Preben der svang harmonikaen. Tak
til alle Jer der på den ene eller anden måde ydede et
stort arbejde med at afvikle dagen. Jeg er klar over at
der i denne del bliver lagt mange timer og energi, men
hyggeligt er det at deltage hen over dagen - tonen i
køkkenet er under Veras kyndige ledelse rå men
hjertelig, og det er vel bl.a. derfor vi stiller op til
køkkentjans eller andre gøremål år efter år.
Arbejdsdage og -aftner
Arbejdet på - og omkring Lydum Mølle slipper
heldigvis aldrig op, vi skal nok finde arbejdsopgaver til
alle.
Jeg håber at vi til sommer er så vidt med
udenomsarealerne at der bliver alm. havearbejde til de
af Jer der måtte have lyst, eller hvad med den årlige
hovedrengøring af stuehuset.
Vi skal også til at rydde op på lageret i
turbinebygningen. Alle der måtte have lyst er hjertelig
velkomne på følgende datoer: 31. maj, 14. juni, lørdag
den 2. juli kl. 8 til morgenkaffe og torsdag den 25.
august.
Hverdagene møder vi kl. 18.30 og slutter af med en kop
aftenskaffe
Værestedet
Efterårets og vinterens aktiviteter på værestedet har
stort set været lig de foregående år, med bob- og
kortspil og it.
Persongalleriet er også stort set den samme, så her er
ikke så meget nyt.
Andre igen udfører forskelligt arbejde i Maskinsal og i
Turbinebygningen.
Hyggeligt er det at samles under Sørens vinger til
aftenkaffen.

Søndagsåbent
I 2010 gennemførte vi de første arrangementer hvor
foreningen tjente sine egne penge.
Dette vil vi udvide i 2011 til at der holdes åbent alle
søndage fra 19. juni til 21. august mellem kl. 14 og 16.
Jeg forestiller mig at det må være nok med at to
personer har "tjansen" - én til at vise rundt og én til at
lave kaffe og servere "slowfood".
Dette er for at opfylde nogle af visionerne fra
visionskataloget udarbejdet af bestyrelsen i 2004.
Hvis nogle af Jer kan afse et par timer kan formanden
kontaktes, så der kan udarbejdes en vagtplan
Omvisninger
Der har hen over sensommeren og efteråret været
afholdt flere omvisninger på møllen, det være sig
foreninger og familier, ungdomsskoler mv.
Vi holdt også åbent i anledningen af markeringen af 40
årsdagen for nedlæggelsen af Lydum Skole, hvor
omkring 125 tidligere elever lagde vejen forbi møllen.
Jf. mødekalenderen har der været i alt 1188
besøgende/brugere på Lydum Mølle i 2011, dertil
kommer alle de mange, som vi ikke har tal på, der
bruger madpakkehuset og stien til omløbet.
"Ta' på tur i Varde Kommune" folderen
Vi starter op med turene ud i Lydum Ådal, hvor turen
går ud til omløbsstryget, for derefter at slå et smut
forbi Lydumgård, der sandsynligvis er grundlagt
engang i 1200 tallet.
Her er man pt. ved at sanere bygningsmassen, glædeligt
er det at man har valgt at bevare en meget spændende
lade fra omkring 1890.
Derefter går turen op til kapelbanken hvor der i
middelalderen lå et kapel der var tilknyttet Lydum
Gård.
Tilbage ved Lydum Mølle indtages den medbragte
aftenskaffe, hvorefter der vises rundt på elektricitetsværket.
Turene finder sted 7. og 28. juni, 12. juli og 23. august i
tidsrummet 19-21.30 og koster kr. 50, pr. person over
18 år.

Naturens Dag 2010
Søndag den 12. september holdt naturen åbent hus.
Vi deltog i det landsdækkende arrangement "Naturens
Dag" i samarbejde med Friluftsrådet og Danmarks
Naturfredningsforening.
I Lydum gik sognets foreninger sammen om
arrangementet som vi kaldte" Natur og kultur i
børnehøjde".
Der var mange tilbud - Besøg på Geestgården, ture i
Lydum Plantage og Lydum Ådal, mulighed for
kanosejlads i møllekanalen, hygge omkring lejrbålet og
omvisning på Lydum Mølle.
Lidt over 70 personer deltog i løjerne, jeg håber at vi
hermed har grundlagt en tradition som vi vil tage op i
årene fremover.
Naturens Dag 2011 finder sted søndag den 11.
september.
Tak til alle Jer der gav en hånd med ved afviklingen
Dansk Mølledag, søndag den 19. juni 2011
Dansk Mølledag markeres ved at mere end 100 vandog vindmøller over hele landet holder Åbent Hus, se
www.danskmollerforening.dk.
Lydum Mølle er åben i tidsrummet 14-16 hvor
turbinerne vil være i drift.
Bestyrelse
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

