
Kære Møllevenner 

I skrivende stund bliver der løsnet op for restriktionerne ifm.. 

COVID 19, hvilket er meget vigtigt for vore kommende 

aktiviteter. Dog tager vi forbehold for evt. 

ændringer/aflysninger, hvis restriktionerne ændres igen. 

Vi lægger ud med Den internationale MØLLEDAG som er 

søndag 20/6 med gratis adgang til møllen. Men vi holder åbent 

allerede fra lørdag 19/6 kl. 10.00, hvor vi udover at have åbent i 

teltene som de foregående weekends, også sælger pølser, is, 

kaffe og kage samt øl, vand og vin. 

Om søndagen vil der være MANEQUIN OPVISNING fra kl. 

11.00. (Genbrugsbutikken åbner derfor først, når denne er 

færdig og mannequinerne har fået tøj på!). 

Begge dage lukker vi kl. 16.00. 

Fra Mølledagen og foreløbig frem til Sommermarkedet, vil der 

kun være weekend åbent. 

 

Generalforsamling:   

Afholdes d. 18/7-2021 kl. 09.30 

Vi håber der møder rigtig mange op, og at nogle gerne vil deltage i vort frivillige foreningsarbejde, da vi 

mangler folk – ikke kun til de mange daglige opgaver vi har – men også fremover i bestyrelsen. 

Jo flere hænder til arbejdet – jo mere tid til hyggen! 

 

 

Sommermarked uge 29   (17 – 24 juli) Åbent 10-16 

Igen sælger vi vores ”berømte” grillpølser, kaffe, kage og is, samt diverse drikkevarer. Måske finder vi 

på andre aktiviteter, så hold øje med vores hjemmeside: https://www.gedesbymoelle.dk/ 

Efterårsmarked uge 42 (16-23 oktober) Åbent 10-16 

I denne uge sælger vi også pandekager! 

(Der er endnu ikke fastsat dato for julemarkedet). 

 

 

https://www.gedesbymoelle.dk/


 

En meget stor tak sender vi til Guldborgsund Kommune, hvor vi har fået en meget flot donation. 2 x 

200.000,- fra hhv. Bosætningspulje 2021 og Sammen-om-landdistrikterne pulje (SOL). 

Det gør at vi er ved at være i mål med den store renovering, med bl.a. udskiftning af flere af højben 

mm. 

Med det vi havde formået at lægge til side sidste år, mangler vi kun til ca. 10% af den totale 

omkostning. 

Vi er meget taknemmelige for donationen. J 

Kontingent: 

Det koster kun 200,- pr. person for et helt år og kan indbetales i genbrugsbutikken i åbningstiden, på 

møllens konto i Jyske Bank: Reg.nr. 0694, konto 2844346, eller på MobilePay 43511. Husk at notere at 

det er kontingent og meget gerne også medlemsnummer (eller nyt medlem). Husk mail til kassereren! 

En god idé er at oprette Gedesby Mølle under kontakter på mobilen, og her notere 

medlemsnummeret J. 

Har du fået smidt det seneste nyhedsbrev ud, eller glemt nummeret, kan du blot maile til kasseren. 

Vi har fået rigtig mange mailadresser fra jer, og det skal I have tak for.  Hvis der skulle være nogen der 

har glemt det, må I meget gerne skrive til:  kasserer@gedesbymoelle.dk 

Vel mødt på:                                GEDESBY MØLLE                                              

                                                      Kobbelsøvej 1, Gedesby 

                                                      4874 Gedser 

                                                      Tlf. 2156 2414 – mail info@gedesbymoelle.dk 

Eller besøg vores hjemmeside på: https://www.gedesbymoelle.dk/  
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Vi er også på Facebook:  Gedesby Møllelaug 

 

 

                                                      Gedesby Møllelaug 

Formand                                     René Bossen                                2633 

3611         formand@gedesbymoelle.dk 

Næstformand                           Niels-Ole Hejesen                        3095 0818         hejesen@gmail.com 

Kasserer                                    Alice Ansbjerg                              2062 

6688         kasserer@gedesbymoelle.dk 

Sekretær                                    Lise Jensen                                  3082 3995         info@gedesbymoelle.dk 

Best. medlem                           Henning Sørensen                       2933 3840         bomber@nypost.dk 

Best. medlem                           Leif Andreasen                             2341 9794         glgade13@gmail.com 
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