
Nyt liv på Vestermølle 
- ni foreninger inviterer indenfor  
 
Med ihærdig indsats fra lokale ildsjæle er Vestermølles forvandling fra møllergård til kultur- og 

aktivitetscenter nu fuldendt. Fredag 15. april markerer bestyrelsen for Foreningen Vestermølle, at 

samtlige foreningslokaler i Møllehuset, Sydlængen og Nordlængen er færdige og taget i brug.  

 
Ni forventningsfulde foreninger står klar til at vise deres værksteder og foreningslokaler frem, når 
der 15. april er snoreklip og officiel åbning af Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle. 
 
En omfattende renovering og ombygning af den gamle møllergård Vestermølle, som ligger ved 
Skanderborg Sø, har givet foreningslivet i Skanderborg optimale rammer. Samtidig har et 
bevaringsværdigt gårdanlæg, der ikke længere bliver brugt til sit oprindelige formål, fået nyt liv. 
 
Initiativet til at renovere den gamle møllegård og indrette Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle 
er taget af en gruppe ildsjæle fra Skanderborgs foreningsliv. Sammen er det er lykkedes 
Vestermølle Møllelaug og Foreningen Vestermølle at skaffe de knap 29 mio kr., der til dato er lagt i 
renoveringen af Vestermølle. 
 
Realdania har som hovedsponsor bidraget til Vestermølle-projektet med 4.950.000 kr.  
 
Skanderborg Kommune ejer Vestermølle, men har gennem 25-årige uopsigelige lejekontrakter til 
nul kroner overdraget de forskellige bygningsafsnit til de ni foreninger med tilsammen knap 1.400 
medlemmer, der holder til i Skanderborgs ny Kultur- og Aktivitetscenter.  
 
 
Program for indvielsen af Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle fredag den 15. april: 
 
Kl. 14.30: Taler borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune, og projektleder i Realdania 
Christian Andersen efterfulgt af fælles snoreklip.  
 
Klokken 15 til 18: Åbent hus i alle ni foreninger for borgere i Skanderborg Kommune og andre 
interesserede.  
 
 
Yderligere information: 
 
Projektleder Christian Andersen, Realdania, tlf. 70 11 66 66 
Jørgen Lund Christiansen, Vestermølle, 40 50 03 33 
 
 
 



 
Fakta 
 
Om Vestermølle 
Vestermølle kan spores tilbage til 1500-tallet, da den var ejet af Ring Kloster – et nonnekloster 
under Benediktinerordenen. 
 
Langt senere lå her en proprietærgård på 135 hektar, men disse jorder er i dag en del af Skanderborg 
Øst. Tilbage er alene bygningerne og et have-/park-anlæg. 
 
Den eksisterende møllebygning er opført i 1909, da den gamle mølle nedbrændte efter et 
lynnedslag. Der er bevaret en del mølleinventar som kværne, havrevalser, båndsav og hejseværk. 
Oprindeligt var den nemlig en kornmølle, men den har ikke været i praktisk brug i adskillige år. 
 
Ejendommen er på i alt 3.000 kvadratmeter. Derudover er der mølledam, gårdsplads, fredsskov og 
søeng - i sin helhed et særdeles bevaringsværdigt kulturmiljø, der er interessant både historisk og 
landskabeligt. 
Skanderborg Kommune købte ejendommen i 1987. 
 
 
Renoveringen af Vestermølle 
Renoveringen af Vestermølle er foregået i etaper og omfatter hele gårdens bygningskompleks. 
Laden og møllehuset med tilhørende mølledam er blevet sat i stand. Den fredede riddersal fra 1912, 
der er tegnet af Anton Rosen, er blevet renoveret, og det samme gælder Nordlængen og Sydlængen 
på den gamle gård. Der er desuden blevet udført broanlægsarbejder ved søbredden og anlagt have, 
P-faciliteter mv.  
 
En ny Vestermøllebro er under opførelse og ventes så godt som færdig 15. april. Der bliver desuden 
bygget på et bådehus på 250 kvadratmeter og en delvis nedgravet bygning til affaldscontainere mv. 
– to arbejder, som ventes færdige i juni. 
 
Herefter mangler indvendig istandsættelse og isolering af Vestermølles måske mest spektakulære 
bygning, den 300 kvadratmeter store lade opført i klassicistisk stil i 1841. Før dette arbejde kan gå i 
gang skal der imidlertid fremskaffes ca. 3,5 millioner kroner.  Der er dialog herom med flere fonde, 
men intet er afklaret.  
 
Foreningen Vestermølle 
 
De ni – vidt forskellige – foreninger, som tilsammen danner Foreningen Vestermølle, er: 

• Aktiv Fritid Skanderborg 
• Vestermølle Møllelaug 
• Skanderborg Jagtforening 
• Skanderborg Lystfiskerforening 
• Livslang Idræt Skanderborg 
• Smedeklubben Phønix 
• Skanderborg Junior Sejlklub 
• LOFs Stenhuggerskole Skanderborg 
• Det Danske Spejderkorps, Skanderborg Gruppe 

 
Endnu enkelte ledige medlemsnumre 
Bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige repræsentanter for de vidt forskellige foreninger håber på 
stort besøg på Åbent Hus-dagen. Skulle en gæst eller flere fatte interesse for det, der opleves, har 
samtlige foreninger endnu enkelte ledige medlemsnumre, oplyses det.   


