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Huul Mølle skifter ejer
Sidste år oprettede Aalborg Kommune en 4,0 millioner kroners stor pulje ”Anlægsmidler til
byforskønnelse og udvikling i byer i Aalborg Kommunes landdistrikt”.
Puljens formålet er bl.a. at støtte projekter, der styrker historiske bymiljøer eller som forbedre og udvikler nedslidte byrum.
Da formålsparagraffen jo passede fuldstændig til restaureringsprojektet af møllen, havde
Huul Møllelaug meget store forhåbninger, da man søgte om økonomisk hjælp fra puljen i
maj måned sidste år. Stor var skuffelsen derfor også, da afslaget blev afvist et par måneder efter uden særlig begrundelse. Afslaget indeholdt dog et tilbud om en hjælpende hånd
fra Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) til den videre fundraising.
Huul Møllelaug anmodede derfor om et møde med forvaltningen, og mødet blev afholdt
sidste efterår. En klar begrundelse på afvisningen fik Møllelauget ikke, men der var ingen
tvivl om, at det, at møllen var i privateje, var en af grundene. Samtidig mente SBUforvaltningen at mulighederne for støtte fra fonde og lign. ville være langt, langt større,
hvis møllerestaureringen blev holdt fri af alle privatøkonomiske interesser. Møllelauget og
ejerne gik i tænkeboks.
En advokat og en landinspektør blev kontaktet. Rådet fra disse var, at Møllelauget skulle
overtog møllebygningen. Huul Mølle har været i familien Hyldahls eje siden 1882 - i mere
end 130 år - og er uden tvivl den eneste mølle i Danmark, som kan bryste sig af et så
langt ejerskab. Det er derfor også med blandede følelser, at ejerne besluttede at overdrage møllebygningen til Møllelauget. Samtidig er det med stor ydmyghed, at Møllelauget har
accepterer overtagelsen, da man jo samtidig også overtager ansvaret for en historisk og
bevaringsværdig møllebygning, ligesom Møllelauget jo fremover skal skaffe alle økonomiske midler til den daglige vedligeholdelse, forsikringspræmie mm.
Huul Møllelaug vil derfor fremover få endnu mere brug for frivillige hænder, samt en stor
medlemsopbakning. Møllelauget håber dog samtidig på, at ejerskiftet vil få flere til at engagere sig i projektet. Alle er meget velkomne.
Møllebygningen er vurderet af en uvildig statsautoriseret ejendomsmægler til en værdi af
kr. 100.000, og da ejerne skal afholde omkostninger til omlægning af kreditforeningslån,
ligesom el-forsyningen til møllebygningen skal omlægges, så er dette ikke for meget.
Sagsomkostninger for Møllelauget har advokat og landinspektør skønnet til omkring kr.
60.000 incl. moms.
Møllelauget har derfor søgt Aalborg Kommunes AKA-pulje om kr. 50.000 og regner med at
bidrage med kr. 20.000 selv. De sidste kr. 90.000 er allerede søgt hos private fonde. Der
ventes besked om udfaldet af ansøgningerne sidst i maj måned.
Indtil forholdene omkring ejerskiftet var afklaret, afholdt Huul Møllelaug sig fra at søge om
støtte til restaureringen. Nu vil fundraisingen imidlertid - med støtte fra SBU - blive intensiveret, og ansøgningerne vil fremover indeholde en forudsætning om, at Huul Mølle overdrages til Huul Møllelaug i nærmeste fremtid.

S IDE 2

Velkommen til Vokslevløbet 2013
Tirsdag d. 4. juni kl. 17.00
Sidste års succes nu i forbedret udgave
Start og mål
ved Huul Mølle
Løberuter - 5 og 8 km
Gårute og småbørnsrute 3 km
Præmier til hurtigste drenge og piger, mænd og kvinder på hver rute
Vand mm. til alle deltagere
Salg af øl og sodavand til publikum
Priser:
Familie kr. 200
Voksne kr. 100
Børn u. 18 år kr. 50

Tilmelding på vokslevloebet@mail.dk - Arrangør: Vokslev Idrætsforening og Vokslev Friskole

Overskuddet fra VokslevLøbet går til indkøb af et nyt musikanlæg i hallen.
Musikanlægget anvendes til gymnastik og mange forskellige fællesarrangementer.

Se de lokale nyheder på

www.VokslevNet.dk

S IDE 3

Familieforestilling i Vokslev
Lørdag d. 20. april kl. 16.00
Opera: Tryllefløjten af Mozart
Det Lille Operakompagni fra København lægger vejen forbi Vokslev med en noget anderledes udgave af Tryllefløjten, som er langt mere
børnevenlig, end den vi kender fra de store
operascener. Forestillingen varer kun 45 minutter.
To sangere klarer alle rollerne. og orkestret er
en saxofonkvartet. Alle de medvirkende er topprofessionelle musikere med stor erfaring i at
optræde for børn.

Nattens dronning og Pagageno

Billetter på Vokslev Friskole tlf. 98 35 17 84 eller ved indgangen.

Pris: Voksne kr. 100 - Børn kr. 60, som er incl. stort kagebord fra kl. 15.00

Afslutningen på Kultur– og Natursti
Flere har spurgt om, hvad der skal ske med det fældede materiale på skråningen. Skovfolk har i flere omgange forsøgt at brænde materialet af uden held, og nu tør og må vi
simpelthen ikke brænde det af. Det er meningen at brænde det af til efteråret i stedet for.
Niels Holger Fiskers 4 får har foreløbig fået ansvaret for at afgræsse skråningen. 2 af fårene er i øvrigt af racen Dansk Landfår, som er en meget gammel race. I dag findes der kun
omkring 150 danske landfår, og de findes især på landbrugsmuseer.
Der er også meningen at udsætte kvæg af racen Dexter på skråningen. Det er verdens
mindste kvægrace med en højde på omkring 1,00 m. Dyrene har et roligt gemyt og kan
faktisk gå ude hele året.
Vokslev Samråd er i færd med at lave afrapporteringer til alle støttegiverne. Et par af
støttegiverne ønsker at afrapporteringen skal ske via særlige skemaer, hvor man skal oplyse mange forskellige ting - meget detaljeret. Ligeledes skal anmodningerne om udbetaling af støttekroner ske på mange forskellige måder. Heldigvis tager Aalborg Kommune sig
af den regnskabsmæssige side af projektet, og kommunens revisor er i skrivende stund
ved at revidere det endelige regnskab.
De samlede udgifter på projektet løb op i kr. 1.260.000.
Udgifterne er fordelt på 15 delprojekter med hver deres budget. Nogle af støttegiverne
har valgt at øremærke deres støtte til kun nogle af delprojekterne, mens andre kun vil
støtte med x % af afholdte udgifter. Nogle af delprojekterne er blevet lidt dyrere end budgetteret, mens andre heldigvis er blevet meget billigere.
Da projektet jo opnåede støttetilsagn på i alt kr. 1.945.000, har dette ikke været svært at
få de forskellige støttekrav tilpasset til omkostningerne på de forskellige delprojekter. Nu
er der så kun tilbage at håbe på, at støttegiverne er tilfreds med det endelige regnskab og
vores oplysninger i afrapporteringerne, således de vil udbetale de kr. 1.260.000.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

tlf. 98 35 17 03
presning af rundballer
minibig & bigballer
wrapballer samt skårlægning

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2013
kun kr. 1.400,00 incl. moms
Martin Laustsen

Jan Skov Jensen

29 65 51 27

31 17 00 11

mail@scan-kill.dk - www.scan-kill.dk

Automester Sørensen
Kastetvej 21a - 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk

Hobrovej 61
Telefon :
Telefax :
Internet:
E-mail:

9240 Nibe
98 35 17 29
98 35 17 25
www.vokslev.dk
info@vokslev.dk

v/ Torben Sørensen
Jacob Petersens Vej 5
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 00 99 Mobil: 20 91 12 02

