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Arbejdsdag og “åbent hus” 6. juni
Efter at de mange effekter fra
elværket i Roerslev er kommet
under tag sammen med den
øvrige del af samlingen i hallen i
Lem, forestår det et stort arbejde med udpakning, sortering og
oprydning.
Derfor blev det på bestyrelsesmødet den 13. maj aftalt at afholde
en fælles arbejdsdag torsdag den
6. juni. Målet er at få placeret de
nye og de gamle effekter, så det
fortsat er muligt for særligt interesserede enkeltpersoner og grupper at aftale besøg og rundvisning
i samlingen.

Hvis nogen af medlemmerne har
lyst til at give en hånd med - eller
blot kunne tænke sig at se samlingen, som den ser ud nu - er
der også mulighed for det. Men
vi kan ikke love at have tid til
en egentlig grundig rundvisning.
Vi vil under alle omstændigheder
være der mellem kl 10 og kl. 17.

SIDEN SIDST:
DVS deltog lørdag den 3. november 2012 med en stand på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf hos Siemens Windpower i
Brande.
Lørdag den 6. april havde vi en stand på Vindmølleforeningens
årsmøde i Vingstedcentret ved Vejle.
Begge steder var der lejlighed til at få en god snak med nogle
af vores medlemmer og andre med interesse for vindmøllernes
historie.
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10 års samarbejde
om den danske
vindmøllehistorie
For godt 10 år siden blev der
etableret et samarbejde mellem
DVS og tre andre aktører, der
på hver sit område beskæftiger
sig med den danske vindmøllehistorie, nemlig Energimuseet
(tidl. Elmuseet) i Tange, Poul
la Cour Museet i Askov og Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi i Thy.
Det mest synlige resultat af dette
samarbejde blev det fælles
årsskrift “Kapitler af vindkraftens historie i Danmark”, der
siden 2002 er udkommet med 8
årgange. Men der har også været
samarbejdet mellem to eller ere
af parterne om udstillinger og
andre arrangementer.
Op til COP-15 i København i
2009 tog Poul la Cour Fonden
initiativ til udgivelse af bogen
“WIND POWER- The Danish
Way”, der satte fokus på den
danske vindmølle-historie og
dens betydning for den moderne
vindmølleudvikling. Også her
bidrog de re samarbejdspartnere
med deres viden om forskellige
dele af historien. Og bogen “Fra
Husmøller til havmøller”, der
erstattede det fælles årsskrift i
2012, gav historien på dansk.
Samarbejdet bliver koordineret
på et årligt samarbejdsmøde, der
går på skift mellem parterne.

Det seneste samarbejdsmøde blev afholdt hos Folkecenteret den 19. januar i
år. Der var også besøg i Folkecenterets store samling af historiske møller
og mølledele. Her er Preben Maegaard fra Folkecenteret, Jytte Thorndahl
fra Energimuseet og DVS’ formand Birger T. Madsen ved gearhjulene fra en
FLS “Aeromotorer”, der blev produceret under 2. verdenskrig.

Et synligt resultat af samarbejdet er en serie på 24 plancher, der fortæller
om de sidste 150 års vindmølleudvikling. Jytte Thorndahl fra Energimuseet
og Benny Christensen fra DVS stod bag plancheserien, der oprindelig blev
“skræddersyet” til det nye mødelokale i Poul la Cour’s gamle forsøgsmølle i
Askov i 2011 (se Nyhedsbrev nr, 19). I 2012 blev endnu et sæt af plancherne
opsat udenpå den bygning, der rummer Folkecenterets historiske vindmøllesamling.

DVS - internt:

Efter generalforsamlingen den 23. marts består bestyrelsen af Birger T. Madsen,Johannes Jensen, Kurt
Ganer-Tolsøe, Jafar Hosseini, John Furze og Benny Christensen. På et bestyrelsesmøde den 13, maj
kontituerede den sig med Birger T. Madsen som formand og Kurt Ganer-Tolsøe som næstformand og
sekretær.
Kurt Weber, der var betyrelsesmedlem i 2006-10, har efter sin udtræden af bestyrelsen fortsat hjulpet
foreningen med en række vigtige praktiske funktioner, bl.a. som regnskabsfører og webmaster.
Han har nu meddelt, at han gerne vil aøses - og vi søger derfor snarest muligt externe aøsere til at
varetage disse funktioner.
Redaktion og fotos: Benny Christensen
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