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Fornyelse i Forsamlingshuset Fornyelse i Forsamlingshuset   

Som fortalt i vores decembernummer, så fik Vokslev Forsamlingshus tildelt kr. 17.900 i 
støtte fra Aalborg Kommunes AKA-pulje til nye loftslamper og en varmepumpe.  

Nu er både lamper og varmepumpe monteret, ligesom bestyrelsen har kalket udvendigt, 
og malet indvendigt.  

 

 

Anmodningen om assistance fra medlemmerne medførte desværre kun meget begrænset 
hjælp, men heldigvis fandt bestyrelsen også denne gang kræfter og overskud til at klare 
paragrafferne selv. En stor ros til den hårdtarbejdende bestyrelse. Men der er stadigvæk 
behov for en hjælpende hånd eller to til flere forskellige små projekter. Man mailer sim-
pelthen til aases@mail.dk eller finn@himmerlands-grovvarer.dk og meddeler, hvor mange 
timer man kan hjælpe. - Jeg vil gerne hjælpe 5, 10 eller 20 timer - hvorefter du  bli-
ver kontaktet, når der er behov for din assistance. Det er selvfølgelig helt legalt at sige 
nej, hvis man er optaget den pågældende dag.   

Mange har tilsyneladende glemt at forny deres medlemskab i år  

Opkrævning af medlemskontingent er delt ud til samtlige husstande for længe 
siden, men skulle du ikke have modtaget en opkrævning, eller har du bare glemt 
at betale, så kan det selvfølgelig nås endnu: 

på giro: 73 > 86629275 eller på bankkonto 9814 - 0000737437 

Medlemskontingentet er som tidligere år kun kr. 150, -   

Forsamlingshusbestyrelsen siger tak for opbakning og støtte  



SIDE 2 

Huul Møllelaug har fået en tilkendegivelse om, at bedømmelseskomiteen i AKA-puljen 

har indstillet, at Huul Møllelaug modtager kr. 50.000 i støtte i forbindelse med overtagel-
se af møllen. Indstillingen behandles på SBU-udvalgsmødet d. 12. juni 2013.  

Det vil være meget usædvanligt, hvis SBU-udvalget går imod indstillingen.  

Endvidere har Vokslev Sparekasses Fond meddelte, at man vil støtte en overtagelse 

af møllen med kr. 90.000, såfremt der indgås en lejeaftale på grunden for en længere 
årrække.   

Huul Møllelaug er selv i stand til at stille med kr. 20.000, hvorfor hele den nødvendige 
finansiering er på plads, således at Huul Møllelaug kan overtage møllebygningen.  

Dermed er restaureringen fuldstændig fri af privatøkonomiske interesser, således at de 
store fonde burde kunne støtte projektet.  

Huul Møllelaug har derfor ansøgt FiskeriLAG Midt-Nord om kr. 600.000 til selve re-
staureringen. En meget omstændelig ansøgningsprocedure, hvor man forlanger mange 
detaljer, konkrete målsætninger og meget dokumentation for anlægsudgifterne. Der for-
ventes svar på ansøgningen fra FiskeriLAG Midt-Nord medio juni måned. Bliver svaret po-
sitiv, skal ansøgningen  efterfølgende legalitetskontrolleres hos Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervsstyrelsen inden tilsagnet er endeligt.   

FiskeriLAG-midlerne er EU-midler, og EU har bestemt, at for at kunne modtage støtte fra 
FiskeriLAG skal der være opnået en tilsvarende offentlig dansk støtte. Derfor har Huul 
Møllelaug også ansøgt Pulje til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kom-

munes landdistrikt om kr. 600.000. 

Huul Møllelaug søgte også puljen sidste år og fik afslag, fordi møllen var i privateje.  

I år er ansøgningsproceduren ændret, så den består af 2 runder. D. 1. maj skulle man 
indsende et ideoplæg, som bedømmelseskomiteen enten afviser eller indstiller til næste 
runde. Der var indsendt 17 ideoplæg. De 9 blev vurderet som værende velegnede, og gik 
derfor videre til næste runde. Heriblandt var ansøgningen fra Huul Møllelaug.  

Inden næste ansøgningsrunde, som er d. 1. september, tilbydes de 9 ansøgere kommunal 
råd og vejledning til den endelige ansøgning.  

Som oplyst i tidligere udgave af Vokslev Bladet budgetteres der med, at hele bygningsre-
staureringen vil koste kr. 3.400.000 incl. moms.  

Fantastisk støtte til Huul MøllelaugFantastisk støtte til Huul Møllelaug  

Overtagelse af møllebygningen er på plads     

Fundraising til restaureringen påbegyndes 

Åben mølle og kaffe på kanden  

Dansk Mølledag 2013  
Søndag d. 16. juni  
kl. 13.00 - 16.00 



SIDE 3 

 Høstfest / Modeshow igenHøstfest / Modeshow igen 

Så er det lykkedes forsamlingshusbestyrelsen, at trække det velbesøgte Modeshow til 
Vokslev igen. Ved tidligere afholdte arrangementer blev der meldt alt udsolgt flere dage 
inden forestillingen, så vent ikke for længe.  

Ved de tidligere modeshows uddelte forretningerne da også mange - ganske flotte gaver 
til de fremmødte, så der er god grund til:   

Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu   

fredag d. 20. september 2013 

Der kommer selvfølgelig meget mere om modeshowet / høstfesten i september udgaven 
af Vokslev Bladet.  

 Skt. Hans aften i Vokslev KalkgravSkt. Hans aften i Vokslev Kalkgrav  
Søndag d. 23. juni 2013 Søndag d. 23. juni 2013   

 Kl. 18.00  Velkommen i det grønne til fællesspisning 

   Medbring selv madkurv og service 

   Mulighed for grill i begrænset omfang 

   Stort fællestelt opstilles på græsplænen 

   Drikkevarer købes på stedet   

 Kl. 20.30 Bålet tændes    

   Der er båltale og vi synger Midsommervisen 

 

 

 

 

 

Elever fra Vokslev Friskole vil stå for salg af kaffe og kage 

Overskuddet går til elevernes udlandstur.  

Ingen tilmelding, bare mød op med godt humør til en hyggelig aften  

Du må gerne medbringe en ekstra stol :-)   

        Skt. Hans Lauget i Vokslev  

        Tina, Mette og Karen  
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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 2013  
kun kr. 1.400,00 incl. moms  



Lørdag d. 8. juni 2013  

Kl. 13.00 Sommerfesten skydes i gang med den traditionelle kanonsalut ved Hans 
Sørensen og velkomsttale af Tina Grusgaard Pedersen, Støtteforeningen for Vokslev Fri-
skole og Børnehave. 

Kl. 13.15      Arbejdende værksteder / boder  
Gummi- og jernskulptør, trædrejer, stenhugger, vikingesmed og pilefletning.  

Konkurrence  
Skydning med bue og pil  

Skydetelt med luftgevær og pistol 

Tombola 
Bugner med gode sponsorgaver fra de lokale erhvervsdrivende.  

Hestevogn 
Kør med Niels Holger Fisker til det smukke område ved Huul Mølle.  

Café  
Lækkert kagebord med alt hvad hjertet kan begære   

Kl. 18.00     Fællesspisning 
Buffeten leveres fra Sønderup Landkøkken 

Bindende forhåndstilmelding senest d. 3. juni 2013  
på kathrine@gellertnet.dk eller tlf. 22 75 18 37 

Pris: Voksne kr. 110,- Børn u. konfirmationsalder kr. 50,- 

Kl. 20.00 cirka    Cirkus Mongo  
Klovnen Tonny Trifolikum underholder med gøgleri og klovneri blandt publikum.  

   Gevinst på indgangsbillet 

Kl. 24.00 cirka slutter sommerfesten for i år.  

Vokslev Samråd  

Støtteforeningens Sommerfest Støtteforeningens Sommerfest   


