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Fra generalforsamlingen den 5.april 2014    

Støtte/fonde      

Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 

30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014    

Fonde og anden støtte  
Brandkassen har bevilget 25.000 kr. til etablering af toiletter i stuehuset.  

Sydbank har bevilget 9.000.kr til indkøb af 2 værkstedsborde i maskinsalen og værkstedet. 

Ringkøbing Landbobanks Jubilæumsfond har bevilget 10.000 kr. til indkøb af 3 nye computer. 

Augustinus Fonden gav, 4.juni 2013 tilsagn om, at støtte restaureringsarbejdet på  

 turbinebygningen med 200.000 kr. 

Tilsagnet er dog betinget af, at resten af finansieringen falder på plads senest 3.juni 2015. 

Der var ved tre store fonde søgt om i alt 4,2 mil kr. til formålet.    

Forsikringsskade 
Der er givet tilsagn om 40.000 kr fra forsikringen til reparation af tag-/stormskade på 

bygningen over motorrummet og depotrummet. 

 

Vinduer 

Der er stadig problemer med, at maling koger op på de nye vinduer. 

 Bestyrelsen har taget kontakt til fabrikanten, men afventer svar. 

 

Værestedet 

Efterårets og vinterens aktiviteter, har stort set været lig de foregående år med bob- og kortspil, 

slægtsforskning og IT. 

Persongalleriet er også stort set den samme, så her er ikke noget nyt.  

Andre igen udfører forefaldende arbejde i maskinsalen og i turbinebygningen 

Dansk Mølledag / Søndagsåben 
Dansk Mølledag blev markeret ved, at mere end 100 vand- og vindmøller  

over hele landet holdt åbent hus. 

Det var samtidig starten på vores Søndagsåben hen over sommeren 2014. 

Åben fra søndag den 15. juni til og med søndag den 17.august 

 

Kultur og Natur hånd i hånd 
Samarbejdet omkring " ta på tur " fortsætter. Folderen er udgivet i et samarbejde  

mellem Varde Kommune, NaturKultur-Varde, Miljøministeriet Naturstyrelsen og  

Museet for Varde by og Omegn. Folderen er en stor hjælp for små foreninger som vores,  

derfor skal vi også gøre vort til, at få befolkningen, turister og andre interessegrupper ud 

i alle kroge af vores kommune. 

Der tilbydes i år 225 ture og aktiviteter. 

 

 



 

Aktionærmøllefrokost  

Mere end 80 feststemte aktionærer mødte frem til årets møllefrokost 2013.  

Det blev igen en hyggelig aften med lidt godt at spise og en masse snak hen over bordene.  

For flere af vore aktionærer langvejs fra, er det heldigvis ved at være en tradition at komme  

hjem til Lydum, netop denne dag. 

Det var dog ønskelig om alle tilmeldte sig rettidig. 

12 personer kom uden at være tilmeldt - så der blev spist helt op. 

 

Arbejdet i 2014-2015 

Det største arbejde bliver fortsat at skaffe Fondsmidler. Det er lidt "op ad bakke "  

men vi giver ikke op af den grund. 

Vi har en større opgave foran os med opgravning/rensning afmølledammen og er i gang med  

at søge hjælp hertil af Varde kommune. 

Medlemstallet ser heldigvis ud til at lige stabilt, men bestyrelsen arbejder fortsat  

med at skaffe nye medlemmer og aktionærer. 

Bestyrelsen ser gerne, at alle aktionærer bliver medlemmer. 

 

Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet er sat til 125 kr. 

 

Regnskab 

Indtægterne var 85.439 kr og udgifter 77.658,46. Det giver et lille overskud på 7.780,54 kr  

mod sidste år, hvor vi havde et underskud på 9.781,72 kr.     

Den nye bestyrelse       

Formand:             Kenn Nyboe Haahr  KNH@Arkil.dk   

Næsteformand: Benny Jakobsen  POST@aijakobsen.dk   

Kasserer:            Johnny Pasgaard Petersen  pasgaard@post.tele.dk   

Medlem:            Leif Pasgaard   pasgaardlydum@bbsyd.dk   

Medlem:             John Hansen   jolo@paradis-dk   

  

Suppleant:         Ivan Thomsen     

Suppleant:         Bent Høj Pedersen     

     

Revisor:               Anna Mette Hansen     

Revisor:               Jens Frederik Lauridsen      

 

Lydum Mølle Formål    

Foreningen Lydum Mølle har til formål - at eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for 

historieformidling, kultur-miljø og naturoplevelser.    

   



Vision       

Lydum mølle er krydsfeltet hvor bygningskulturen, kulturhistorien og kulturlandskabet mødes.  

Foreningen Lydum Mølle er en åben og engagerende kulturinstitution med hovedvægt på  

formidling og oplevelser til gavn for befolkningen, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, 

turisterhvervene og det omkring liggende samfund. 

 

Arbejdsdag den 21.juni 
Her er billeder fra arbejdsdagen den 21. juni, hvor opgaven lød på rengøring / vask af vinduer m.m. 

 

Alle der måtte have lyst, er hjertelig velkommen torsdag den 28. august kl. 18:00, hvor der  

klargøres til møllefrokosten. 

 

 



 



 



Aktiviteter på Lydum Mølle 2014/2015    

  

      

15-jun Kl.1400-1700  Dansk mølledag   

22-jun kl.1400-1600  Åben Mølle/Natur-og kulturmiljø hånd i hånd 

29-jun kl.1400-1600  Åben Mølle   

06-jul kl.1400-1600  Åben Mølle   

13-jul kl.1400-1600  Åben Mølle   

20-jul kl.1400-1600  Åben Mølle   

24-jul kl.1900  Bestyrelsesmøde   

27-jul kl.1400-1600  Åben Mølle   

03-aug kl.1400-1600  Åben Mølle   

10-aug kl.1400-1600  Åben Mølle   

17-aug kl.1400-1600  Åben Mølle/Natur-og kulturmiljø/hånd i hånd 

30-aug kl.1700  Møllefrokost   

07-okt kl.1900  Opstart tirsdagsmøder   

16-okt kl.1900  Tirsdagsmøder Juleafslutning.   

06-jan kl.1900  Tirsdagsmøder    

17-mar Kl.1900  Tirsdagsmøder afslutning   

04-apr kl.1400  Generalforsamling   

      

Adresseændring/Aktiekøb      

Kontakt      

Johnny Pasgaard Petersen      

Gestvej 20 Lydum 6830 Nr.Nebel      

Tlf: 2992 4615      

Mail: pasgaard@post.tele.dk     


