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Håndværkertilbud på  
restaurering af Huul Mølle  

Der er nu modtaget tilbud på de bygningsmæssige restaureringsarbejder på Huul Mølle.  

Der var indbudt 3 tømrer-, 3 murer- og 2 smedefirmaer til at give tilbud. Inden udsendel-
se af udbudsmateriale var alle firmaer kontaktet forlods, for at høre om de dels havde lyst 
til at byde på opgaven, og dels om de havde erfaring med lignende restaureringsarbejder. 
Alligevel valgte 3 af firmaerne ikke at afgive tilbud - sandsynligvis fordi det er en meget 
usædvanlig opgave - både håndværksmæssigt og økonomisk.   

Økonomisk fordi Møllelauget på nuværende tidspunkt langt fra har penge nok til at starte 
restaureringen. Men for at kunne starte fundraisingen, er man nødsaget til at vide, hvor 
mange penge der skal skaffes i alt. Og inden restaureringsarbejderne kan påbegyndes, 
skal der foreligge støttetilsagn på det fulde beløb, da ingen fonde vil støtte arbejder, der 
allerede er igangsat.   

Derfor var udbudsbetingelser lavet således, at håndværkernes tilbud er fast pris de næste 
12 måneder, hvorefter de indeksreguleres indtil d. 1. december 2014. Er finansieringen ik-
ke på plads på det tidspunkt, så er hverken håndværkere eller møllelaug bundet af tilbud-
dene. Det er en noget utraditionel fremgangsmåde, men desværre helt nødvendigt.  

Men det er lidt mærkeligt at indhente tilbud på arbejder til flere millioner kroner, når der 
kun står ca. kr. 70.000 på kontoen, fortæller møllelaugets formand Ole Riis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig jul og godt nytår til alle 



SIDE 2 

De billigste håndværkere blev: 

• Den lille tegnestue v. tømrermester Peter Kinly, Løgstørvej 15, 9240 Nibe. 

• Murerfirma Fruensgaard Byg, Gammel Kirkevej 31, 9530 Støvring 

• B & E Stål, Marathonvej 1, 9230 Svenstrup J.  

De samlede håndværkerudgifter andrager ca. kr. 2.600.000 incl. moms. Dertil skal lægges 
diverse omkostninger til byggetilsyn, geotekniske undersøgelser, ingeniørassistance, byg-
getilladelse, forsikringer, strømforbrug, indeksreguleringer, uforudsete udgifter, etc. såle-
des det samlede restaureringsarbejde vil andrage kr. 3.400.000 incl. moms.  

Møllebygningen bliver restaureret i den form, som den har i dag, dog sættes der en port i 
vestgavlen, som vist på forsidetegningen. Både arkitekt og møllelaug er sikker på, at så-
dan har møllen set ud en gang. Det midterste vindue i gavlen har sandsynligvis været en 
indhejsningsluge, da kornet jo skulle op på loftet, hvor kværnene står. For at få nok dags-
lys på 1. salen erstattes lugen dog af et vindue.  

Tagbeklædningen bliver træspåner på tagpap. I gamle dage fandtes der selvfølgelig ikke 
tagpap, men denne historieforfalskning er valgt for at være sikker på at taget er tæt.  

Restaurering af selve mølleværket (møllehjul, turbine, kværne etc.) er ikke indeholdt i 
ovenstående beløb. Det kommer efterfølgende, når møllebygningen er færdigrestaureret.  

Endvidere er Møllelauget i dialog med ingeniørfirmaet Rambøll, som Aalborg Kommune 
har ansat til at lave et restaureringsprojekt på broen over indløbskanalen. Kommunen har 
oplyst at arbejdet forventes udført i løbet af 2013, oplyser møllelaugets formand Ole Riis.   

Støtte til Vokslev Forsamlingshus 

I sidste nummer fra Vokslev Bladet fortalte vi, at Vokslev Sparekasse i forbindelse med 
fusionen med Sparekassen Himmerland havde sørget for at Vokslev Forsamlingshus fik 
den sædvanlige lejeindtægt i hele 2013.  

Det var imidlertid slet ikke det eneste bestyrelsen i Vokslev Sparekasse havde sørget for. 
Forsamlingshusets kasserer Finn Nielsen fortæller, at også det lån Forsamlingshuset hav-
de optaget i Vokslev Sparekasse i forbindelse med køkkenrenoveringen og kontortilbyg-
ningen (til Vokslev Sparekasse) er blevet eftergivet i forbindelse med fusionen. Lånets 
restbeløb var på kr. 97.000, så det er bestemt noget, der betyder noget. En stor tak til 
Vokslev Sparekasse for også at huske på Forsamlingshuset i denne situation.   

Forsamlingshusbestyrelsen har ansøgt den kommunale AKA-pulje om penge til en luft-til-
vand-varmepumpe for at kunne reducere husets store olieforbrug, som er på ca. kr. 35 - 
40.000 pr. år.  

Det er meningen at varmepumpens indedel skal monteres i den store sal. Med varme-
pumpen kan lokalet for det første varmes noget hurtigere op, end på nuværende tids-
punkt, hvor kedeltemperaturen skal skrues op, længe før lokalet skal i brug. Endvidere 
forventes det at varmepumpen alene kan klare opvarmningen i overgangsperioderne, så-
ledes man kan vente med at taget kedlen i brug til senere på sæsonen. 

Finn Nielsen fortæller, at der fra d. 20. september til d. 20. november 2012 er brugt ca. 
600 ltr. fyringsolie, hvilket svarer til lidt over kr. 3.000 pr. måned. Dette selvom det på 
det tidspunkt endnu ikke var rigtigt koldt udenfor, og at der kun var varme på Forsam-
lingshuset, når det var lejet ud. Resten af tiden blev huset kun lige holdt frostfrit.  

Kommunens energikonsulent har sagt god for varmepumpeløsningen, som i øvrigt også 
kan fungere som køleanlæg om sommeren.  

Vokslev Forsamlingshus er indstillet til kr. 17.900 i støtte til varmepumpe. Monteringen 
af varmepumpen forventes udført med hjælp fra Forsamlingshusets medlemmer.  



SIDE 3 

Det sjældne fiskeler i Vokslev 

I sommers opfordrede vi her i Vokslev Bladet til at 
sponsere nogle arbejdstimer, idet bestyrelsen i 
Forsamlingshuset selvfølgelig ikke kan klare alting 
selv. Desværre har kun 3 personer meldt sig.  

Der må være mange flere, som igennem tiderne 
har haft gode oplevelser i Forsamlingshuset, og 
som derfor også gerne vil give lidt tilbage.  

Send derfor en mail til aases@mail.dk eller  
finn@himmerlands-grovvarer.dk og skriv om du 
kan støtte Forsamlingshuset med 5, 10 eller må-
ske 15 arbejdstimer. På forhånd mange tak.  

Efter et par mislykkede forsøg lykkedes det endelig at få blotlagt det berømte grænselag 
mellem Tertiærtiden og Kridttiden i udgravningen på skråningen. Det blev endda et usæd-
vanligt flot profil, som uden tvivl vil bringe Vokslev på det internationale geologiske ver-
denskort.   

Fiskeleret indeholder det meget sjældne grundstof iridium, som bl.a. findes i meteoritter. 
Man regner med at jorden blev ramt af en meteorit for 65,5 millioner år siden . Meteorit-
ten var 12 km i diameter. Den ramte jorden med en hastighed 20 gange større end en rif-

Endelig har Forsamlingshuset søgt AKA-puljen om kr. 11.600 til udskiftning af lamperne i 
såvel den store, som den lille sal incl. lysdæmpning. 

Også denne ansøgning er indstillet til godkendelse på SBU-udvalgets møde d. 12. decem-
ber 2012.  

felkugle, og  lavede et krater i Mexico på 
200 km i diameter, 30 km dybt. Krateret 
er et af de største, der er registreret i 
vort solsystem.  

Nedslaget udløste en energimængde 1 
million større end den hidtil største af-
prøvede atombombe, og udløste enorme 
jordskælv og tsunamier overalt på jord-
kloden.  

Der blev slynget enorme mængder af 
materialer op i atmosfæren, hvor det 
skyggede for solen og førte gradvis til en 
global nedkøling på 10 grader eller mere 
i flere årtier. Nedslaget bevirkede endvi-
dere frigivelse af 100 - 500 milliarder 
tons svovl til atmosfæren.  

Disse voldsomme naturændringer bevir-
kede selvfølgelig også dramatiske æn-
dringer for jordens dyre- og planteliv. 
2/3 del af alle dyre– og plantearter for-
svandt. Dinosaurerne, som ellers havde 
været dominerende på jordkloden i 140 
millioner år, uddøde således også.   

Tertiærtiden -  

Cerithiumkalk  

Kridttiden -  

Skrivekridt 

Fiskeler 
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Automester Sørensen 
v/ Torben Sørensen 
Jacob Petersens Vej 5 
9240 Nibe 
Tlf.: 98 35 00 99   Mobil: 20 91 12 02  

Kastetvej 21a - 9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk 

Rostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup Maskinstation    
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03    
presning af rundballer 
minibig & bigballer 

wrapballer samt skårlægning 

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev 

KILL SCAN 
SKADEDYRSKONTROL 

Martin Laustsen        Jan Skov Jensen 

29 65 51 27           31 17 00 11 
mail@scan-kill.dk  -  www.scan-kill.dk 

Skadedyrsbekæmpelse  
mus, rotter, hvepse mm. 

Myrebehandling med garanti for hele 2012  
kun kr. 1.000,00 excl. moms  


