
 
 

Fejø, den 12. marts 2005 
 
 
[1]  Status på projektsegmenter 
 
Istandsættelsen af Fejø Mølle er opdelt i 8 segmenter. 
Segmenterne: 0  Forprojektet,  1  Undermøllen, og 2  Omgangen (Galleriet) er nu afsluttet. 
 
 
2004 • Årets indsatsområder 
 
Gennemførte og afsluttede opgaver i Fase 2  Omgangen (Galleriet): 
 

• Reparation af undermølle 
• Udhugning til omgangsstivere 
• Flytning af omgangstømmer fra tømmerplads til møllen 
• Etablering af Internetsider http://www.fejoe.dk/dokumenter/moellen.asp 
• Tjæring og linoliering af tildannet omgangstræ 
• Tilskæring og montering af omgang 
• Tilskæring og montering af omgangsgelænder med skråstiver, kryds og håndliste 
• Grunding og maling af støbejernsvinduer med mønje 
• Kalkning af undermølle 
• Tildækning møllekrop med presenninger til bortledning af vand fra undermølle 
• Forstærkning af omgangsdække med ekstra underlagte rigler 
• Oprydning på projektbyggeplads og oplagsplads 

 
Fase 2 i mølleprojektet er således fuldstændig færdiggjort i 2004. 
 
Gennemført salg af og maskiner og byggematerialer: 
1 tykkelseshøvl og 2 spånsugere (René Christiansen) 
2000 mursten (Jørgen Andersen) 
 
Fejø mølledag 2004: 
Lørdag den 12. juni 2004 
 
Forberedende opgaver til Fase 3  Møllekroppen gennemført: 
Høvling og kehling af 5/4 tomme brædder til gulve og møllekrop 
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Opmåling og kvalitetsvurdering af oplagrede højben til møllekrop 
 
Møder 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder 
 
 
[2]  Fremdrift 
 
Bestyrelsen finder, at projektet har vist tilfredsstillende fremdrift i løbet af 2004, hvor 
projektfase 2 er fuldstændig afsluttet. Resultatet er opsat galleri med rækværk. 
Arbejdet er udført af de lokale håndværkere: 
 

• Claus Pedersen 
• Henrik Mortensen 
• René Christiansen 
• Kamilla Krejbjerg 

 
- med en væsentlig assistance af møllelaugets medlemmer. 
 
Fejø Møllelaugs Internetsider er designet, fotograferet, konstrueret og vedligeholdt af 

• René Lynge  
 
 
 Fase 3  Møllekroppen 
 
Bestyrelsen er nu i gang med at skaffe finansiering til Fase 3  Møllekroppen.  
 
Teknikgruppen har gennemgået tømmerlageret, henlagt i Ravnsborg Kommunes vejlagerhal 
for vurdering af igangsætning Fase 3. 
 
Det oplagrede tømmer kan opdeles på 2 måder: 

1. I Konstruktionstømmer og Applikationstømmer 
2. I Nedtaget tømmer og Nyt tømmer 

 
Ved gennemgangen er følgende fastlagt: 

• Nyt tømmer er henlagt i tørt rum og er i god kvalitet. 
• Teknikgruppen vurderer at beholdningen af nyt tømmer er i overensstemmelse med 

”Materialeliste udarbejdet af Jan Frantzen i maj 2000” og ordreseddel fra Fuglsang 
Skovdistrikt, dateret 27/09 2000 

• Nedtaget tømmer, henlagt samme sted, er mærket af tidens tand og bærer præg af at 
være under fortsat nedbrydning 

• Ifølge optællingen af maj 200 er konstruktionstømmer, bortset fra enkelte højben, 
tjenlig til udskiftning 

• En del af nedtaget tømmer er svært tilgængeligt og uhensigtsmæssigt opmagasineret. 
• Applikationstømmer skal vurderes før opsætning, idet der er meget forskel i 

kvaliteten. 
 
Der er desuden henlagt ca. 200 m2 brædder til gulve på Herredsvej 172 og Skovvej 19. 
Denne mængde er fra optælling maj 2000, men er ikke opmålt. Det bemærkes, at der allerede 
er anvendt nogle materialer herfra til omgangen. 



 
Teknikgruppen vurderer følgende: 
 
Nyt tømmer 
 - er klar til opsætning i møllekroppen med normale samlingsmetoder. 
 
Gammelt tømmer 
 - har før nedtagning været udsat for vand i lang tid og er dermed angrebet af råd. Der er 
synlige tegn på borebiller og der bør foretages en gennemgang af tømmeret med henblik på 
en frasortering af tømmer uegnet til genbrug og en træbeskyttelse af tømmer velegnet til 
genbrug. 
På grund af oplagringsmåden er det svært at få et samlet overblik over bestanden af gammelt 
tømmer, men der skal antagelig ske yderligere investering i tømmer. Silomaterialer, tandhjul 
mv. må kunne renoveres. 
 
Arrangementer og medlemspleje 
Lørdag den 11. juni 2005 holder Fejø Møllelaug sin årlige møllefest på møllegrunden. Alle 
er velkomne. 
 
 
[3]  Økonomi 
 
Finansiel status 
Ved generalforsamlingen udgør Fejø Møllelaugs finansielle status en positiv balance på 
kr. 150.000, hidrørende fra laugets finansielle donatorer. 
 
Regnskabsmæssigt er møllebygningen nu værdisat til kr. 500.000,-. 
 
I kassererens fravær redegør møllelaugets formand detailleret for projektets finansielle 
status. 
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