Millionbidrag fra fonde muliggør
renoveringen af Vestermølle
• Nordea Danmark-fonden sikrer Møllehuset som kultur- og formidlingscenter
• Byrådet træffer den endelige beslutning på sit møde onsdag i næste uge
Nu igangsættes første fase af renoveringen af den gamle proprietærgård Vestermølle ved
Skanderborg Sø – et projekt til 12 millioner kroner. Heraf stiller Skanderborg Kommune, som ejer
Vestermølle, med 3,1 millioner kroner. Fonde og selskaber bidrager med 8,9 millioner kroner.
Nordea Danmark-fonden har netop givet 2,2 millioner kroner udover en bevilling fra 2007 på 2,5
millioner kroner. Da en licitation på renovering af det gamle Møllehus på 550 etagemeter samtidig
muliggjorde en byggesum inden for den budgetterede ramme, faldt tingene på plads.
Efter indstilling fra Skanderborg Kommunes kultur- og borgerserviceudvalg har økonomiudvalget
på et møde onsdag anbefalet byrådet at sige ja til projektet på dets møde 24. september.
Indeholdt i budgettet er også renovering af den gamle klassicistiske lade fra 1841 samt indretning
og etablering af udstillinger i Møllehuset. Laden er, ligesom Møllehuset, betegnet som kulturelt
bevaringsværdig.
Midler fra en række fonde
Udover Nordea Danmark-fonden har Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nykredits Fond, Foreningen PlanDanmark og Fællesfonden støttet projektet.
Vestermølle Møllelaug, som forestår kontakten til bevillingsgiverne, har sammen med Aktiv
Fritid Skanderborg af kommunen lejet det renoverede Møllehus for 0 kroner foreløbig for 25 år.
Virtuelt museum
Møllelauget er i samarbejde med historisk og samfundsøkonomisk kyndige fra bl.a. Syddansk
Universitet og Københavns Universitet i færd med et udvikle et virtuelt museum. Primært ved brug
af IT-teknologien er det målet at vise landbrugets og samfundets udvikling fra 1865 til 2025. Der
tages udgangspunkt i Vestermølles historie og landbrugets samt andelsbevægelsens store skikkelse,
Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard (1859 – 1928).
Fokus på fremtiden
Samtidig gives der bud på, hvad fremtiden bringer. Besøgende, hvad enten det er en skoleklasse, en
forening eller far, mor og børn på tur, vil i et IT-lab på computere og storskærme selv kunne opsøge
viden og være aktive i et debatværksted.
Øremærket til et kultur- og formidlingscenter
Nordea Danmark-fondens bevilling er øremærket etableringen af et kultur- og formidlingscenter i
Møllehuset og betinget af byrådets ja på dets møde i næste uge.
Mødelokaler og restaurant
Udover det virtuelle fortids- og fremtidsmuseum og Aktiv Fritids foreningslokale, bliver der også
mødelokaler og en restaurant i Møllehuset. Det vil, afhængig af vejret i den kommende vinter, stå
færdig i forsommeren 2009. Renoveringen af laden igangsættes til foråret.
Riddersalen renoveres i 2010
Møllelauget har også ansvar for og lejeaftale på Riddersalen i Vestermølles have og er i dialog med
fonde og kommunen om midler til renovering af denne bygning, som Kulturarvsstyrelsen har fredet.
Det anslås, at dette arbejde vil koste cirka tre millioner kroner. Det er planlagt gennemført i 2010.

Bankrådet for Nordea Skanderborg-Hørning har fra første færd givet opbakning til Vestermølle
Møllelaugs arbejde for at etablere et kultur- og aktivitetscenter. Bankrådsformand Ole Larsen
lykønsker med Møllehuset i baggrunden Møllelaugets formand Ulla Lynge Hansen med, at
projektet nu kan realiseres. Filialdirektør Ronni Tønder, Nordea Skanderborg (til venstre), og
Jørgen Lund Christiansen, der har været Møllelaugets fundraiser og er tovholder for opbygningen
af det virtuelle museum i Møllehuset, deler glæden.

