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                   Her underskriver fra venstre formand Ole Riis, ejer Dorthe Hyldahl og  

                     kasserer Leo Helmer overdragelsesdokumenterne på møllebygningen.  

Det blev en historisk generalforsamling i Huul Møllelaug d. 4. november 2014, idet over-
dragelsen af den gamle møllebygning til møllelauget netop forinden var faldet på plads. 

Det er nu foreningen Huul Møllelaug og de omkring 90 medlemmer, der ejer Huul Mølle. 
Fremover vil det være møllelauget, der skal stå for vedligeholdelse af den gamle mølle-

bygning, indtil det forhåbentligt lykkedes af få indhentet tilstrækkelige støttetilsagn fra 
fonde og puljer, så restaureringen kan påbegyndes.  

Netop fundraisingen har været afgørende faktor i forb. med overdragelsen, idet møllelau-

get har fået flere tilkendegivelser om, at hvis fundraisingen skulle have en chance for at 
lykkedes, så skulle møllebygningen først frigøres af alle privatøkonomiske interesser.  

At komme hertil har været en langsommelig proces med mange overvejelser og meget 
papirarbejde, fortalte formanden Ole Riis i sin formandsberetning. Man har tidligere for-
søgt kun at købe møllebygningen, og så leje grunden, men det satte en højesteretsken-

delse på en anden sag en kæp i hjulet for, hvorfor møllelauget var nødsaget til at starte 
næsten helt forfra på en rigtig udmatrikuleringssag.   



SIDE 2 

D. 30. oktober overrakte foreningen ”Kunsten at redde liv” hjertestarteren til Vokslev For-

samlingshus. Alle sponsorer og bestyrelsesmedlemmer i byens foreninger var inviteret 
med til begivenheden.  

Hovedsponsorerne Martin Laustsen, Scankill (tv.) Henrik Svenningsen, Vokslev Smede– 

og Maskinværksted A/S, Susanne Jensen, Nordjysk Smågrisesalg ApS, Michael Staun,    
Stauns Auto og Entreprenør Thomas Pedersen fik hver overrakt et hjertebillede af Hanne 
Koch, Randers.   

Hjertestarterne er på plads Hjertestarterne er på plads   

Inden udstykningen kunne iværksættes, skulle der indhentes dispensation fra Aalborg 

Kommune om såvel bebyggelsesprocent, afstand til naboejendom og parkeringsforhold, 
hvilket der heldigvis blevet givet tilladelse til uden problemer. Der har selvfølgelig også 

været personlige overvejelser inde i billedet, idet møllebygningen har været i Hyldahl-
familiens eje siden d. 17. december 1882, hvor Hans Jensen (som i det daglige blev kaldt 
Hans Hyldahl) købte gården og Huul Mølle.  

Iflg. Traps Danmarks beskrivelse er Huul Mølle nævnt første gang i 1440 under navnet 
Gudtzgift Mølle, så det er med stor ærbødighed og respekt overfor både de historiske og 

slægtsmæssig dimensioner, at møllelauget nu påtager sig det ansvar, der følger med 
overdragelsen.   

Vokslev Sparekasses Fond har støttet overdragelsen med kr. 90.000. AKA-puljen 

(Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) med kr. 50.000. De samlede overdragelsesomkost-
ninger kendes endnu ikke, men bestyrelsen forventer at de bliver omkring kr. 175.000.   

På generalforsamlingen blev formand Ole Riis og næstformand Ove Thinggaard Hansen 
genvalgt til bestyrelsen.  

På generalforsamlingen blev der spurgt, om medlemmerne på nogen måde kunne gøres 

økonomisk ansvarlig for restaureringsomkostningerne, idet man jo før har set at restau-
reringer af gamle bygninger er blevet dyrere end forventet.   

Bestyrelsen kunne berolige med, at iflg. vedtægterne har medlemmerne ingen andel i 
foreningens formue, ligesom de ikke hæfter for foreningens gæld. Så man kan trygt støt-

te restaureringsarbejdet og møllelauget.  

Imens bestyrelsen har kæmpet med papirarbejdet, har Kim Hedegård restaureret ræk-
værket over indløbskanalen til møllen, samt sat lys op i generatorrummet, så man nu 

bedre kan se den renoverede jævnstrømsgenerator.  



SIDE 3 

Kunsten at redde liv fik samlet ca. kr. 26.000 ind, så strøm og forsikring til hjertestarteren 

er også dækket ind for de næste par år. Vokslev Forsamlingshus takker alle sponsorer for 
deres flotte bidrag.  

Alle deltagerne fik lejlighed til at prøve hjertestarteren på den medbragte dukke.  

Hjertestarteren er hængt op på Forsamlingshusets facade mod Hobrovej.  

Den hjertestarter som Vokslev Samråd og Støtteforeningen for Vokslev Friskole har fået 

sat op ved Vokslev Friskole er støttet af AKA-puljen og Vokslev Sparekasses Fond. I dette 
projekt var der også afsat midler til afholdelse af et førstehjælpskursus, hvor betjening af 

hjertestarteren selvfølgelig også indgik.  

D. 1. november fik 11 kursister et kursusbevis på at de havde deltaget i et 4 timers før-
stehjælpskursus. Kurset blev afholdt på Vokslev Friskole og i pausen var Vokslev Samråd 

vært for et stjerneskud, øl og vand.  

Hjertestarterne er meget nemme at betjene, idet hjertestarteren selv fortæller brugeren 

hvilke ting, der skal gøres og hvordan. Så selvom man ikke har gennemgået et første-
hjælpskursus skal man ikke tøve med at bruge hjertestarteren, hvis ulykken er ude.  

Begge hjertestartere er placeret udvendigt i et elektrisk opvarmet skab, så de er til rådig-

hed hele døgnet - hele året rundt.   

Hjertestarterne bliver registeret på www.hjertestarter.dk (TrygFonden), så vagtcentraler-

ne har mulighed for at fortælle dem, der ringer på 112, hvor den nærmeste hjertestarter 
befinder sig.  

AKAAKA--midler til Vokslev Forsamlingshusmidler til Vokslev Forsamlingshus  

I efterårets uddelingsrunde hos AKA var der også økonomisk hjælp til Vokslev Forsam-

lingshus.  

Forsamlingshusets lille el-komfur har haft svært ved at få de store gryder med kartofler i 

kog, og den gamle industriovn var efterhånden ved at være temmelig nedslidt.  

AKA-puljen har derfor givet tilskud til et nyt gaskomfur, med en stor elektrisk ovn forne-
den og 6 gasblus foroven. Så fremover er det ikke udstyrets skyld, hvis maden er kold 

eller bliver forsinket.  

Endvidere har AKA givet tilskud til en sammenklappelig kørestolsrampe. Forsamlingshuset 
reklamerer jo med at have handicaptoilet, så en kørestolsrampe til hoveddøren må vel 

også siges at være på sin plads. 

I alt fik Forsamlingshuset et tilskud på kr. 23.547,00 - Iflg. AKA’s regler skal Forsamlings-

huset selv sørge for min. 25 % med– eller egenfinansiering. 



Hobrovej 61 
Telefon : 
Telefax :  
Internet: 
E-mail: 

9240 Nibe 
98 35 17 29 
98 35 17 25 

www.vokslev.dk 
info@vokslev.dk 

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 Maskinstation 
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

tlf. 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 2014  

kun kr. 1.495,00 incl. moms  

 

michael@steinsauto.dk 
www.steinsauto.dk 



VokslevBladet 
Udgives af Vokslev Samråd -  WWW. VokslevNet.dk 

 UDGAVE NR. 39 - DECEMBER 2014 - INDSTIK  

Intimkoncert med Souvenirs  

i Vokslev Forsamlingshus  

Fredag d. 27. marts 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
inden koncerten er der fællesspisning 

Med udgangspunkt i Suldrup har Souvenirs formået at gøre sig til talsmænd for 

livet i provinsen uden at snobbe hverken op eller nedad.  

Deres tekstunivers er præget af en lun og underspillet solidaritet med såkaldte 

almindelige danskere - der sjældent viser sig så almindelige endda.  

Med den aktuelle besætning - Sofie Bonde, sang og guitar, Nils Torp på guitar og 

Klaus Pindstrup på violin - er der puttet en god del folkemusik, klassisk og tango 
ind i popmusikken. Sofie kæder det hele sammen med skæve historier og jysk 

lune. En festaften af særlig høj klasse.   

Vokslev Forsamlingshus anbefaler, at man sætter et stort kryds i kalenderen, el-

ler allerede tilmelder sig nu på to@vokslev.dk eller aases@mail.tele.dk. Der 
skal være plads til en scene, så der vil være begrænset med pladser til rådighed.  

Vokslev Forsamlingshus søger frivillige til at hjælpe med arrangementet - til op-
stilling og i køkkenet. Tilmeld dig på en af ovenstående mailadresser.  

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Vokslev Samråd  



 
 

Julehygge 
Søndag d. 7. dec. 2014 
Vi starter kl. 13.30 på skolen  

Caféen byder på smagen af jul 

Julemanden & Luciaoptog 

Kl. 16 går vi sammen i Vokslev Kirke  

for at høre børnene synge 

 

 

 

 

 

 

Du kan selvfølgelig købe juletræer 

På gensyn – Støtteforeningen for Vokslev Friskole og  

Børnehave 
  

 


