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Åbent-hus arrangementer og arbejdsdage i samlingen
Der var så stor interesse for de 6 åbent-hus arrangementer i juli-august, at
vi har besluttet at fortsætte tradtionen i 2016. Deltagerantallet var forskelligt
fra gang til gang - fra 2-3 personer til ca. 20, og der var både turister og
lokale, der lagde vejen forbi. Og så var der ikke mindst nogle af vores egne
medlemmer. der havde kørt lang vej for at se, hvordan samlingen havde det.
Efterårets månedlige arbejdsdage har især taget sigte på at gøre samlingen
mere overskuelig og attraktiv for fremtidige besøgende, Desuden fortsættes
arbejdet med renovering af udstillingsgenstande. Ud over arbejdsdagene har
to bestyrelsesmedlemmer - John Furze og Jafar Hosseini taget en ekstra tørn i
et par weekender med renovering, oprydning og rengøring.

Nye medlemmer i DVS-bestyrelsen
Ifølge vedtægterne skal DVS have mellem 6 og 8 bestyrelsesmedlemmer
men i de sidste par år har bestyrelsen været på minimumsniveau med kun 6
medlemmer. På årets generalforsamling blev det besluttet at søge bestyrelsen
udvidet til de maksimale 8 og vi har derfor kunnet byde 2 nye bestyrelsemedDVS har en over 6 meter høj, meget
lemmer velkommen.
ot og detaljeret model af en 4-vinget
klapsejler. Den er bygget af Svend
Det ene af de to nte vil nok være kendt af de este DVS medlemmer.
Hundsholt i Gamst ved Vejen, og efter
Erik Grove-Nielsen leverede i 1970erne og 1980erne vinger til de første
hans død i 2002 kom den til DVSmoderne danske vindmøller fra Vestas, Bonus og Nordtank, og har været
samlingen i Roerslev. Den har båret
medlem i DVS siden starten i 1997. Han var i nogle år forenigens
præg af at være opstillet udendørs i
interne revisor. Det andet nye bestyrelsesmedlem, Søren Gundtoft, er
mange år, men er nu under renoverny i foreningen. Han er ingeniør og har bl.a. undervist på tekniske uddaning, så den kan indgå i en kommende
nelser, men er nu - ligesom Erik Grove - ansat hos Siemens Wind Power.
udstilling om gårdmøller..
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Udstilling om gårdmølle-projektet på
Hjerl Hede Frilandsmuseum
Udstillingen om gårdmøller, der i sommermånederne kunne ses på Bundsbæk
Mølle, rykkede i september-oktober til Hjerl Hede Frilandsmuseum, hvor
den blev centralt placeret i bjælkehuset ved indgangen til legepladsen, lige
overfor Skyttegården med stokmøllen og tæt på klapsejleren. Udstillingsplancherne fra Bundsbæk blev her suppleret med materiale om Holstebro
Jernstøberi’s “vindmotor-byggesæt”, der satte lokale vestjyske smede og møllebyggere i stand til at få del i det første danske “vindmølle-eventyr”

Foto: Poul Bülow

Udstilling om lokale vindmøller på Tarm Bibliotek

Hvert byggesæt indeholdt alle de mekaniske
dele til 4- og 5-vingede
klapsejlere. Delene var
færdigbearbejdede og
klar til at montere.

I forbindelse med gårdmølleudstillingen på Bundsbæk Mølle blev der i
august afholdt et informationsmøde
med deltagere fra lokale arkiver i
Rinkøbing-Skjern området.

Resten af møllen med
vingebjælker, klapper og
tårn var tradtionelt
smede- og tømrerarbejde, som kunne klares
lokalt (Tårnet kunne
man iøvrigt også købe
med fra Holstebro).

Det inspirerede deltagerne fra et af
de deltagende arkiver - Egvad Egnshistoriske Samling - til at lave en lokal
vindmølleudstilling på Tarm Bibliotek
i forbindelse med “Arkivernes dag” i
november. Samtidig opfordrede man
gæsterne på udstillingen til at nde
deres egne private fotos og malerier af
møller frem - og den opfordrng var der
mange, der fulgte.

Kunderne til i alt 185
byggesæt, der blev leveret i perioden 1911-1920
kan ses i salgsprotokoller, Et godt initiativ - og helt i tråd med
der er bevaret i Holstebro det, der er formålet med gårdmølleLokalhistoriske Arkiv.
projektet.
Det byggesæt, der sidder
i klapsejleren på Hjerl
Hede, er formentlig det
eneste, der er bevaret.

I forlængelse af udstillingen på Hjerl
Hede er der planer om at afholde møde
med områdets lokalarkiver i starten af
det nye år.

DVS - siden sidst:
Bestyrelsen har efter forårets generalforsamlimg konstitueret sig med genvalg af Birger T. Madsen som formand og
Kurt Ganer-Tolsøe som næstformand og sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er John Furze, Jafar Hosseini,
Leif Gabs, Erik Grove-Nielsen, Søren Gundtoft og Benny Christensen.
Foreningens hjemmeside www.vindhistorie.dk er for tiden lukket på grund af en gennemgribende
revision - og vil forhåbentlig være klar i løbet af foråret i ny og bedre skikkelse.
DVS kan kontaktes gennem Kurt Ganer Tolsøe på 2924 3228, 9734 1289 eller k.g.tolsoee@gmail.com
Redaktion af nyhedsbrevet: Benny Christensen
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