Sønderborg den 22. februar 2017
Beretning om Dybbøl Mølle 2016.
Bestyrelsen.
Ledelsen af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle har i hele 2016 været sammensat
således:
Formand: Jens Møller, som ligeledes er formand for Historiecenter Dybbøl Banke og for Museum
Sønderjylland, som bl.a. har museet på Sønderborg Slot under sig. Jens Møller er desuden medlem af
bestyrelsen for Region Syddanmark for partiet Venstre.
Næstformand: Jens Peter Rasmussen (udpeget af DSL), som også er medlem af bestyrelsen for
Historiecenter Dybbøl Banke.
Ledelsens parallelle virke i Dybbøl Mølles vigtigste samarbejdspartneres bestyrelser samt det omfattende
netværk, som ledelsen indgår i med områdets politiske og økonomiske beslutningstagere, medfører et godt
samarbejde og tilfører opbakning til Møllens fortsatte positive udvikling på det strategiske niveau.
Det andet medlem, som er udpeget af DSL, er Knud Hansen, som forventes at udtræde i 2017 og som
afløser foreslås pensioneret oberst Leo Keller Nielsen, som har afløst Knud
Hansen som formand for Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.
Møllens generelle drift.
Antallet af besøgende er i 2016 – efter rekorden i jubilæumsåret 2014 – nået
ned på et mere normalt antal: 15.407 gæster. Nogle nye tiltag overfor specielt
skoleklasser har været en stor succes, således denne vigtige målgruppe har
fundet interesse for et besøg ved Møllen.
Der har ikke været behov for at bruge ret mange midler til vedligeholdelse af
møllen og møllehuset. Overskuddet på driften er således relativt højt i forhold
til besøgertallet: 141.000 kr. Havde der ikke været udgifter til Bøffelkobbelhuset (37.000 kr), havde
regnskabet set endnu bedre ud. I 2017 vil der være behov for at anvende et lidt højere beløb til
vedligeholdelse af møllen.
Grænseforeningens indsamling af ca. 1.2 millioner kr. til møllens vedligeholdelse er fastlåst i en fond, hvis
afkast skal bruges alene til møllens vedligeholdelse. Problemet er ”bare”, at der for tiden ikke er noget
afkast. Så indsamlingen har desværre endnu ikke bidraget positivt til møllens økonomi.
Møllehuset.
Huset blev omfattende renoveret i 2012 og fungerer fortsat efter hensigten.
Bøffelkobbelhuset.
Bestyrelsen har søgt en fond om at donere 1.3 millioner kr. til en gennemgribende renovering af huset og
haven. Hvis midlerne tilgår, er det tanken igen at udleje huset mod at lejeren påtager sig vedligeholdelsen
af haven. Hvis midlerne ikke tilgår, foreligger et tilbud fra en privat person (som er medlem af Jydske
Landssoldater), at han vil overtage huset for en symbolsk pris. Han vil påtage sig for egne midler at
istandsætte huset og vil herefter anvende det til gavn for Jydske Landssoldater. – Der ses således endelig
muligheder for at finde en løsning for huset, som nu har stået tomt siden 2012.

Graven i haven har det derimod godt, siden Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn overtog vedligeholdelsen
i 2016.
Udviklingsprojekt for Dybbøl Banke
Status for arbejdet er at bestyrelsen for Dybbøl Mølle og bestyrelsen for Historiecenteret har afsluttet det
indledende visionsarbejde og har udarbejdet en ”brutto-handleplan”, hvis enkeltdele kan iværksættes,
efterhånden som midlerne muliggør dette.
Mest presserende var at finde en løsning på en nyindretning af Historiecenteret. Til det formål bevilligede
Sønderborg kommune midler til at et arkitektfirma har udarbejdet et spændende skitseforslag, som nu er
under videre behandling.
Mange af visionerne vil, hvis de kan gennemføres, også få indflydelse på Dybbøl Mølle. Blandt andet søges
Møllen og Historiecenteret yderligere integreret i hinanden, således mange flere besøgende vælger at
besøge begge steder. Historiecenteret har 3-4 gange så mange besøgende som Møllen.
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