
Foreningen Stenager Mølles Venner  
 

Foreningen Stenager Mølles Venner 

c/o Knabberupvej 164, Skibet, 7100 Vejle.  75881162.    stenagerm@profibermail.dk 

stenagermolle.dk 

                 Stenager d. 13. maj 2013 
       

 

Nyhedsbrev og Forårs hilsen 2013 

Til medlemmer i Foreningen Stenager Mølles Venner. 
 

Lidt om foreningens arbejde i de første 5 måneder af 2013. 

 

 
Generalforsamling d. 18. marts på Vinettig: 

Der deltog 53 medlemmer. Oprindelig var der tilmeldt 64 personer, men grundet kraftig snevejr 

måtte en del melde afbud.  

Formanden orienterede om igangværende projekter og om de fondsansøgninger som var afsendt, 

eller ville blive sendt. 

Kassereren kunne oplyse at foreningens aktiver pr. 31. december 2012 var 44.326,89 kr. 

Formanden kunne oplyse at medlemstallet var på 154, hvilket er en stigning i forhold til sidste år 

hvor medlemstallet var 138.  

For den afsluttende underholdning stod Lene Oustrup og Peter Lorenzen fra Nørup. De optrådte 

med nordiske og grønlandske viser. Lene og Peter, - samt foreningsmedlemmer sang af hjertens 

lyst. 

 

Status vedrørende Fondsansøgninger: 

Opgaven med at skaffe fondsmidler er fortsat med uformindsket kraft henover vinter og forår 2013. 

Når det gælder projektet " Kanon Natur ved Vandmølle i Vejle Ådal" har vi nu opnået tilsagn på 

i alt 910.000 kr., incl. en indstilling på 175.000 kr. fra LAG-Vejle.  

Som seneste "skud" er Nordea-fonden ansøgt om restfinansiering på 195.000 kr. 

Såfremt svarene er positive opnår vi, sammen med Vejle kommunes andel til omlægning af 

bækken, fuld finansiering af det samlede naturprojekt på omkring 1.5 mio.  

Det forholder sig imidlertid således at vi ikke kan  igangsætte projektet før fuld finansiering 

er opnået, så startskuddet til opgravning af Mølledam og anlæg af Naturprojektet er derfor 

udskudt til opstart tidligst muligt i 2014! 

 

Også i forhold til bogprojektet " Stenager Mølle - og andre bækmøller ved Skibet i Vejle Ådal" 

er der søgt fondsmidler.  

Her foreligger der nu bevillinger på i alt 25.000,- kr. (Munch-Christensens Kulturlegat har bevilget 

10.000,-kr, Møllerens Fond har bevilget 10.000,- kr. og Kulturpuljen Vejle Kommune har bevilget 

5.000,-kr.). Under LAG-Vejle ansøgningen indgår 15.000 kr. til bogprojektet. Derudover er der her 

i maj måned, sendt ansøgning til den Lokale Nordea-Fond.. Vi håber på positive svar fra disse og 

fire andre fonde,i løbet af sommeren 2013, således at finansieringen af projektet på 70.000 kr. 

kommer i hus. 

Selve arbejdet med bogen er i fuld gang. Cand. Mag. Anna Marie Lebech-Sørensen har igennem 

flere måneder arbejdet ihærdigt med arkivmateriale som kirkebøger, folketællinger, skrifter, 

tingbøger m.v., samt med interviews af personer med kendskab til møllerne. Det færdige 

manuskriptmateriale forventes at foreligge inden sommerferien.  

Udgivelsen af bogen er imidlertid som omtalt ikke fuldt finansieret endnu, og er derfor i 

lighed med Naturprojektet udskudt til 2014! 

 

Anna Marie Lebech-Sørensen vil fortælle om sit arbejde med bogen til årets Åben Mølle dag. 
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Orientering: 

Vi har i år for første gang udsendt medlemskontingent opkrævning pr. mail.  

Dette har langt overvejende fungeret fint, så vi fortsat er en forening med meget stor medlems 

opbakning. 

Dog har enkelte medlemmer tilsyneladende ikke modtaget mail med faktura, og i visse tilfælde, 

hvor samboende har fælles mailadresse, er det overset at der var vedhæftet to fakturaer.  

Vi har noteret disse begyndervanskeligheder og vil bestræbe os på at få det til at fungerer bedre 

næste år. 

 

 

Åbent Hus på Dansk Mølledag - er i år søndag d. 16. juni 
(se. Vedhæftede program) 
Vi håber at rigtig mange vil komme et smut forbi Stenager Mølle på denne dag. 

 

 

 

 

 

I ønskes alle en god sommer 
På bestyrelsens vegne 

Marta Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

  

 


