
Investerer 10 millioner kroner  
i Møllehuset på Vestermølle 

 

Nordeas og kommunens millionbevillinger fulgt op af 
donationer fra bl.a. Realdania samt A.P. Møller og Hustru  

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
 
Vestermølle Møllelaug og Aktiv Fritid Skanderborg har i samarbejde med 
Skanderborg Kommune bedt arkitektfirmaet Frost Larsen gå i gang med at 
detailprojektere en omfattende ombygning af det trelængede cirka 550 
etagemeter store Møllehus på Vestermølle ved Skanderborg Sø. Udover 
bygningsarbejderne skal Møllelauget investere i lokaleindretning og 
udstillinger, som i vid udstrækning bliver IT-baserede. Det samlede 
kapitalbehov er opgjort til cirka 10 millioner kroner.    
   Det er et år siden, de konkrete planer for renovering og brug af Møllehuset 
første gang blev offentliggjort. Det skete i forbindelse med en donation fra 
Nordea Danmark-fonden på 2,5 millioner kroner til Møllelauget. Umiddelbart 
efter, at filialdirektør Ronni Tønder, Nordea Skanderborg, havde overrakt 
checken, gav borgmester Jens Grønlund tilsagn om et kommunalt bidrag til 
byggeriet på 1,4 millioner kroner.  
 
Bevillingsgivere i det seneste år 
Møllelauget, der kan satse en egenkapital på cirka 300.000 kroner, har siden – 
i en række tilfælde i samarbejde med Aktiv Fritid Skanderborg, som får 
foreningslokaler i en del af stueetagen i Møllehusets nordfløj – søgt en række 
fonde og virksomheder om yderligere midler. I det forløbne år er der kommet 
følgende donationer: 

• 1,2 millioner kroner fra Realdania. Denne donation forudsætter, at 
både Møllehuset og Laden på Vestermølle renoveres. 

• Bevillingen er fulgt op af en indstilling fra Kultur- og 
Borgerserviceudvalget til Skanderborg Byråd om at bruge 900.000 
kroner af allerede budgetterede kulturarvsmidler til de to bygninger.  

- Af den samlede pulje fra Realdania og kommunen bruges 
900.000 kroner til Møllehuset og 1,2 millioner kroner til Laden 
på Vestermølle, som vil blive istandsat sideløbende med 
Møllehuset. 

• 750.000 kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal.   

• 250.000 kroner fra Nykredits Fond 
• 150.000 kroner fra Fællesfonden, hvis grundkapital er pengene efter de 

i dag nedlagte Jyske Landboforeninger. 
 
Byggestart til september 
Møllelauget og Aktiv Fritid er i positiv dialog med flere potentielle donorer, 
hvorfor det er fundet forsvarligt at iværksætte detailprojekteringen. Selve 
byggebeslutningen vil afvente svarene på flere af de endnu ikke endeligt 
behandlede ansøgninger – også fordi nogle bevillingsgivere kræver at se og 
godkende arkitektens oplæg, inden arbejdet iværksættes.  
   Forløber tingene, som Møllelauget, Aktiv Fritid og kommunen forventer, 
sker der afklaring hen over sommeren, så arbejdet kan sættes i gang 1. 
september.  
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