5. årgang nr. 2 - august 2009
Foreningen Lydum Mølle har til formål:
"At erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,
kulturmiljø og naturoplevelser."

Møllefrokost
Møllefrokosten finder sted lørdag den 29. august 2009 på
Lydum Mølle.
l den forbindelse glæder vi os til at kunne præsentere den
nu, næsten afsluttede første fase af restaureringen.
Foreningen generelt
Der er pt. omkring 225 medlemmer og der er udstedt ca.
350 aktier. Der kommer stadig nye aktionærer og
medlemmer. Her er jeg klar over at det er Jer medlemmer der slår et slag for foreningen - tak for det!
Arbejdet i Bestyrelsen

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder hvor vi har fulgt
op på byggemøderne og planlagt forskellige
foreningsaktiviteter. Derud over har vi deltaget i 11
byggemøder med håndværkerne og arkitekter. Der er
normalt påvisning på pladsen fra kl. 10 og byggemøde kl.
14. Bestyrelsen 2009-10 består af Ivan Thomsen, Benny
Jakobsen, sekretær Søren Bak, næstformand Søren
Mikkelsen, og formand Torben Vinge Christensen.
Brandkassen
Selv om vi ikke er færdige med hele projektet er der
alligevel af og til omvisninger på møllen.Vi er endnu ikke
begyndt at tage penge for omvisningerne,men det
kommer,og i den forbindelse får vi brug for forskelligt
inventar og andet udstyr. Brandkassen for Henne, Kvong,
Lunde, Lydum, Lønne, Nr.Nebel og Outrup sogne
(Brandkassen) har bevilget 19.000 kroner,som er en god
hjælp til indkøb af borde, stole og bestik til 50 personer.
Arbejdet i 2009-2010
Den største opgave bliver fortsat at skaffe fondsmidler.
Det må dog erkendes at det pt. er lidt op ad bakke mange fonde har sikkert mistet rigtig mange penge inden
for de sidste to til tre år. Andre foreninger jeg taler med
har allerede ramt "muren". Der har været søgt flere store
fonde om i alt 8,3 mill. Kroner. Der var dog afslag. Den
ene fond var søgt to gange før, hvilket der henvistes til i
et venligt brev. Rom blev som bekendt ikke bygget på én
dag, og at jeg anser projektet til at kunne løbe over otte til
ti år fra de første spæde tanker om stedet for 6 år siden. l
min optik er det turbinebygningen der skal have første
prioritet, da denne har størst trang pga. det fremskredne
forfald. Jeg fornemmer at nogle undrer sig over måden
som restaureringen forløber, derfor vil jeg citere lidt fra
Realdanias Gavebrev. "RD har ret til at kræve tildelt
støtte tilbagebetalt helt eller delvist, ligesom RD har ret til
at undlade at udbetale tildelt støtte, hvis projektet ikke
udføres som aftalt eller hvis de bevilgede midler bruges
til andre formål end det i ansøgningen oplyste". Sådan er
vilkårene bestyrelsen er underlagt, og det er ud fra dem vi
handler.
Status på byggeriet

Enhver der gennem det sidste år har fulgt
restaureringsprojektet på Lydum Mølle har vel glædet sig
over udviklingen. Ved Mølle-frokosten i 2008 var
byggeriet netop igangsat, vi levede i bygge-rod til langt
hen i 2008 - men det slog jo ikke de seje Lydum Borgere
ud. Vi holdt "Tag over hovedet" i december,
pandepladerne blev lagt hen i februar/marts. Vinduerne
blev isat i løbet af april og maj. l juni blev der lagt nye
dræn og afløb i gårdspladsen og pigstensbelægningen
blev retableret. l skrivende stund udestår kun den nye
hoveddør, og maling af et par vinduer i maskinsalen, og et
på foderstofloftet. Det er planen at byggeriet (fase 1) vil
blive overdraget fra håndværkerne til foreningen i løbet af
august.
Den Nye Maskine
l løbet af vinteren og foråret har "Maskinholdet"
demonteret pumper og andre dele inden maskinen kunne
sandblæses, grundmales, spartles og endelig gives to
gange sprøjtelakering. Maskinen står nu som ny - i
"Lydum Mølle Rød" med sorte topstykker. Der på det
sidste har Benny brugt mange timer hjemme på
værkstedet i Hemmet med en del af det sidste
"pillearbejde" inden vi i begyndelsen af august går i gang
med montering af delene.
Værestedet
Værestedet er kommet i en god gænge. Der har siden
generalforsamlingen i 2008 og til og med arbejdsdagen
den 4. juli i år været i alt 72 forskellige aktiviteter på
møllen. Tirsdagsmøderne på Værestedet begynder igen,
tirsdag den 29. september 2009 kl. 19:00. Sæsonen slutter
tirsdag den 13. april 2010. Der bliver stort set, hver
tirsdag aften spillet kort og bob - jeg håber da godt nok at
det ikke altid er de samme der bliver blanket af. Andre
kommer for at arbejde, eller lære lidt om IT, og andre
igen for at nyde det gode samvær. Vi fra bestyrelsen
glæder os til at se jer alle.
Kanoudlejning

Indtil videre har vi valgt at vente med at ansøge
yderligere om tilladelse til kanoudlejning, da Region
Midt, der administrere Lydum Å nedstrøms fra møllen,
indtil videre har lukket for flere udlejningstilladelser. Det
er dog besluttet at foreningens medlemmer kan leje
kanoen samt redningsveste for 150 kroner pr. dag. Man
sørger selv for returtransport og rengøring af kanoen.
Kontakt Søren Bak. Vi vil senere igen følge op på sagen.
LAG midler
Sidst i april i år ansøgtes LAG Varde om tilskud under
"Attraktive levevilkår i landdistrikterne" til et fint lille
projekt "Anlæggelse af parkerings- og ankomstplads ved
Lydum Mølle". Vi har netop fra Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, modtaget endelig tilsagn
om tilskud på 50.020 kroner til projektet under
foranstaltningen, Natur- og kulturarv: Rekreativ
infrastruktur i forbindelse med naturarven. Beløbet svarer
til 50 % af de tilskudsberettigede udgifter. Den nye
parkerings- og ankomstplads skal anlægges i forbindelse
med indkørslen vest for stuehuset. Det er ikke meningen
at den bevaringsværdige gårdsplads med sin fine
pigstensbelægning, skal anvendes til parkeringsplads når
vi får stedet til at fungere som udstillingssted. Vi håber at
vi foruden en vis selvfinansiering, kan lægge 120 timers
frivilligt arbejde i projektet.
Sæsonens første Tirsdagsmøde finder sted tirsdag den
29, september 2009 kl. 19:00
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
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

