Foreningen Lydum Mølle
Stiftet 16. september 2003

Nyt
August 2012 - 8. årgang nr.2

Foreningen Lydum Mølle har til formål – at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle
som omdrejningspunkt for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser.

Foreningen Lydum Mølle
stiftet 16. september 2003

Aktionærmøllefrokost 2012
Lørdag den 25. august kl. 17:00 i Lydum Mølle

Møllen er vært ved maden. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Vi ser frem til et godt fremmøde og en hyggelig aften.
I forbindelse med frokosten glæder det os at kunne fremvise den afsluttede første fase af den planlagte restaurering af Lydum
Mølle.

Tilmelding med navn og aktienummer til en af nedenstående,
senest søndag den 19. august 2012.

Søren Mikkelsen

3070 1005

mikkelsen@dbmail.dk

Torben Vinge Christensen

7522 4823

tvc1956@gmail.com

Med venlig hilsen
bestyrelsen
Har man endnu ikke en aktie i Lydum Mølle, men alligevel gerne vil deltage i Møllefrokosten, kan man altid nå det ved at købe
aktier á 500 kroner. En aktie giver en person adgang til den årlige Aktionærfrokost den sidste lørdag i august.
Kontakt Vera Vad Winkler, Egetoften 1, Nymindegab, 6830 Nr. Nebel.
Tlf. 7528 8655. E-mail: veravad@hotmail.com

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev atter gennemført under Preben Wulffs kyndige ledelse. Bestyrelsen havde
egentlig lagt op til at fortsætte med uændret kontingent, men et forslag fra salen, om en forhøjelse til 125
kroner blev uden sværdslag vedtaget.
Kassereren kunne allerede inden generalforsamlingen glæde sig over at de fleste allerede da, havde været i
banken. Pt. er vi 227 medlemmer.
I stedet for Søren Bak,der er i Grønland valgtes Vera Vad Winkler, og da Ivan Thomsen ikke ønskede at
genopstille valgtes Leif Pasgaard.
Som Suppleanter var der genvalg til Herman Kristiansen og nyvalg til Ivan Thomsen.
Til revisorer genvalgtes Anna Mette Hansen og Jens Frederiksen Lauridsen.
Den nye bestyrelse består af Vera Vad Winkler, kasserer, Søren Mikkelsen, næstformand, Torben Vinge
Christensen, formand/sekretær, Benny Jakobsen og Leif Pasgaard, bestyrelsesmedlemmer.
Jeg vil her takke både Søren og Ivan for det store arbejde de begge har lagt i foreningen. Ivan er heldigvis at
finde på havetraktoren en gang om ugen - tak for det!

Den nye grill
Under generalforsamlingen fik Foreningen Lydum Mølle, af Sogne- og Idrætsforeningen overrakt en check
på 5000 kroner til hjælp ved indkøb af en ny grill til erstatning for de stjålne.

Den nye grill blev opstillet ved Madpakkehuset. Tak til Sogne - og Idrætsforeningen, det er mit håb at I alle
vil bruge den.

Siden sidst
I midten af april anlagdes beplantningerne omkring ankomstpladsen, og dermed blev vi helt færdige med
første fase af Projekt Lydum Mølle, men tro nu ikke, at vi af den grund har ligget på den lade side, nej nu
kom foråret, og folk begyndte igen at komme "ud i det blå". Vi har allerede nu haft en del omvisninger,
guidede ture i, og omkring Lydum, Naturparkrådet afholdt et af sine møder i møllen, vi havde besøg af
Ringkøbing MC, spejderne overnattede i shelteren og brugte Foderstofloftet.

Der er også mange der bruger stedet som udgangspunkt for en kanotur til fjorden, og endelig er der
efterhånden mange der bruger Madpakkehuset i forbindelse med familieudflugter og sammenkomster, mit
håb er så, at flere måtte betale for omvisningen på møllen.

Naturens Dag 9. september 2012
Årets tema er "smag på naturen" og det lægger op til arrangementer, hvor man finder mad i naturen, laver
mad i naturen eller andet, der handler om at smage på naturen på en eller anden måde.
I Lydum har vi flere muligheder, det kunne være fisk fanget i Lydum Å, honning fra Finn, hjemmelavet
syltetøj, kryddersnaps, Naturmælk og andre produkter fra bl.a. Geestgården. Det er vel egentlig kun
fantasien der sætter grænser.
Der er planlægningsmøde på Lydum Mølle, mandag den 13. august kl. 19:30.

Ribe Amts Årbog
Benny Jakobsen har skrevet en meget læseværdig artikel om møllens historie. Den giver et godt indblik i
driften af et lille elektricitetsværk. Artiklen bliver offentliggjort i årbog 2012, udgivet af Historisk Samfund
for Ribe Amt, der er stiftet i 1903, samme år som elektricitetsværket på Lydum Mølle blev etableret.
Samfundet er Danmarks ældste amtshistoriske samfund. Præsentationen af årbogen finder sted i de helt
rigtige rammer i Maskinsalen i Lydum Mølle, lørdag den 25. august i tidsrummet 14-16.

Arbejdsdage
I lighed med tidligere er der blevet gået godt til den, på vore arbejdsdage. Stuehuset har fået den store tur
indvendig, bevoksninger er blevet udtyndet og en hæk der spærrede for udsynet til møllen er blevet
fjernet. Det er meget glædeligt at der nu, alligevel kan spores en vis interesse for haven, det kunne jo være
dejligt om vi fik en tidstypisk 1950´er have. Næste arbejdsaften finder sted onsdag, den 22. august kl. 18.
Her skal vi have ordnet de sidste ting, der trænger sig på inden møllefrokosten. Vi slutter af med et lille
kaffebord.

Udviklingsstøtte fra Varde Kommune
Udvalget for Kultur og Fritid behandlede på udvalgsmødet i juni foreningens ansøgning om udviklingstilskud
i 2012. Udvalget besluttede at bevilge tilskud på 30.000 kroner i 2012 til fortsat udvikling og synliggørelse af
kulturmiljøet omkring Lydum Mølle.

Arbejdsaften, onsdag den 22. august, klargøring til møllefrokost.

Aktionærmøllefrokost, lørdag den 25. august kl. 17 i Lydum Mølle.
Se invitation.
Naturens Dag 2012, søndag d. 9. september i tidsrummet 14-17.

Sæsonens første Tirsdagsmøde, 2. oktober kl. 19:00

Generalforsamling, lørdag den 6. april 2013.

Lydum Mølle har åben alle søndage til og med den
19. august i tidsrummet 14-17. Fra 18 år, 30 kr.

Kontakt/aktiesalg/omvisninger:
Evt. adresseændring og aktiekøb, henvendelse til kasserer
Vera Vad Winkler, Egetoften 1, Nymindegab 6830 Nr. Nebel. tlf. 7528 8655.
Mail: veravad@hotmail.com
Omvisning på elektricitetsværket og guidede ture,
Torben Vinge Christensen, Trimlebakken 8, 6800 Varde. Tlf. 7522 4823.
Mail: tvc1956@gmail.com

