
Generalforsamling indledt med 
byggeplads-besigtigelse 
 
Stemningen var lettere euforisk, da Vestermølle Møllelaug holdt generalforsamling. I det seneste år 
er medlemstallet steget fra 40 til 100, hvoraf 30 var mødt frem. Fem år efter Møllelaugets stiftelse 
kunne formanden Ulla Lynge Hansen indledningsvis invitere på besigtigelse i Møllehuset under 
renovering, i den fredede Riddersalen, der står for tur, og i den gamle Lade, som lige nu også er 
under håndværkerdomæne.  
 
Møllelauget har 14 af de nødvendige 16 millioner kroner 
Efterfølgende fortalte Jørgen Lund Christiansen om bestyrelsens arbejde på at skaffe midler til de 
omfattende arbejder. Der skal investeres i alt 32 millioner kroner i Kultur- og aktivitetscenter 
Vestermølle. Heraf skal Møllelauget skaffe de 16 millioner. Der er donationer i kassen og 
yderligere tilsagn for godt 14 millioner og ansøgninger ude om resten.  
 
22 af de 32 millioner til det samlede projekt er sikrede  
Til den samlede Vestermølle-renovering er der sikret 22 af de nødvendige 32 millioner kroner og 
ansøgninger ude for yderligere cirka syv millioner kroner – samt tro på, at de fornødne midler 
kommer i takt med, de skal bruges frem til og med 2011.  
 
To ny bestyrelsesmedlemmer 
Hans Jørgen Nielsen og Kai Flemming Sørensen ønskede ikke genvalg. Valgt i stedet blev cand. 
agro. og gårdejer Bente Andersen, Svejstrup Østergaard, samt pædagog, byrådsmedlem Mette 
Munkholm Bisbo, Gjesing. Genvalgt blev Arne Nøhr Rasmussen, Mogens Bjerggaard, Jørgen Lund 
Christiansen og Ulla Lynge Hansen. Sidstnævnte blev på et efterfølgende konstituerende møde 
genvalgt som formand, mens Bente Andersen blev valgt som næstformand.   
 
Her kommer pengene fra 
Kultur- og aktivitetscenter Vestermølle har til dato fået donationer fra: 

• Nordea-fonden 
• Arbejdsmarkedets Feriefond 
• Realdania 
• A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
• Nykredits Fond 
• Foreningen PlanDanmark 
• Fællesfonden (Kapital fra de nedlagte Jyske Landboforeninger) 
• Landbrugets Kulturfond 
• Andelsfonden 
• Midtjysk Forsikring 
• Skanderborg Initiativpris 2008, givet af Skanderborg Bank 
• Skanderborg Kommune 


