Børkop Vandmølles Venner
Foreningen, som blev stiftet 25/9 1989, sørger for at møllen bliver brugt iht. Fredningsdeklarationen, samt bliver vedligeholdt efter aftale med Vejle kommune. Vi sørger desuden
for, at genstandene i museet bliver vedligeholdt., samt at både mølleriet og museet er tilgængelig for publikum fra Skærtorsdag, dog senest fra 1/4 til 30/9 alle lørdage & søn-og
helligdage fra kl. 14.00 – 17.00
Entré og rundvisning er gratis i det tidsrum.
Desuden er vi medarrangør af forskellige aktiviteter på Børkop Vandmølles område, så som
lokal mølledag på Kr. Himmelfartsdag og julemarked søndagen før 1. søndag i advent.
Både mølleriet og samlingen er åben ved disse arrangementer. Uden for åbningstiderne kan
der arrangeres en guidet tur for grupper.
Mølleudvalget
Udvalgets primære opgave er at holde den gamle fredede Mølle, som kan spores helt tilbage til 1546, kørende iht. Fredningsdeklarationen.
Samlingssudvalget
Udvalget primære opgave er at vedligeholde genstandene i museet.
Registreringsudvalget
Udvalget har til opgave at registrere og mærke genstande i museet og møllen, samt vedligeholde den elektroniske database.
Reparations- & vedligeholdelsesteam
Vores frivillige tømrere sørger for rep. og vedligeholdelse iht. Fredningsdeklarationen og
Låneaftalen.
Det grønne team
Vores grønne team hjælper med vedligeholdelse af området, fældning og beskæring af træer og buske mv. samt slåning af græs med le.
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Børkop Vandmølle

Et super firekløver bestående af:

* Vandmøllen & Mølleriet.
* Museet Farbror Svends Samling.

* Området & Naturen.
* Restaurant Børkop Vandmølle.

Vandmøllen & Mølleriet

Børkop Mølle er en vandmølle af gearkassetypen, den nuværende mølle er opført omkring
1830, men der har sikkert været mølle på stedet siden ca. 1100. Det første skriftlige bevis
for møllens eksistens er fra et skøde fra 1546. Dengang var der en mølle med 2 overfaldshjul og 2 kværne. I 1803 havde møllen 4 kværne, og i 1813 blev der yderligere installeret en
skalsten i kælderen med tilhørende gearkasse på loftet.
Møllen har haft skiftende ejere op gennem tiden fra at have været under kronen
(Koldinghus) til forskellige private ejere for i 1977 at blive købt af Børkop Kommune, som
igangsatte et større restaureringsarbejde som et beskæftigelsesprojekt under ledelse af
Holger Nyborg og ved hjælp af Nationalmuseet. Dette arbejde afsluttedes i 1984, hvor det
blev bestemt, at møllens stuehus skulle indrettes som restaurant. Møllen var imidlertid i
1960 blevet fredet, og i 1962 blev møllen afbilledet på et 10-øres frimærke.
I 1987 fik Viggo Therkelsen, der er vokset op på møllen og havde stor viden om mølleriet,
møllen til at fungere igen med hjælp af andre. I 2010 fik møllen installeret 2 nye vandhjul
udført af Herslev Savværk, så møllen i dag er fuldt fungerende vandhjulsmølle af gearkassetypen og med fuldt fungerende grynsystem. Der fremstilles i dag 17 forskellige produkter –
udelukkende med vandkraft.

Museet Farbror Svends Samling

Farbror Svends Samling er et lille museum med landbrugsredskaber samt husholdningsredskaber, som har til huse i den tidligere svinestald på Børkop Mølle.
Op gennem 1960’erne samlede Svend Bundgaard Pedersen mange gamle landbrugsredskaber og køkkenredskaber fra egnen og fremviste dem gerne til skolebørn og andre interesserede. I 1982 skænkede han samlingen til Børkop Kommune, og i 1985-86 blev den flyttet til
den gamle svinestald, hvor Kristian Bertelsen udførte et stort arbejde med restaurering og
opstilling af de gamle ting. Samtidig sørgede han for, at samlingen blev udvidet betydelig
gennem gaver fra lokalbefolkningen, byttehandler og på anden måde.
Kristian Bertelsen også en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen Børkop Vandmølles
Venner, som han var formand for i mange år.

Området & Naturen

I det smukke østjyske naturområde ligger Børkop Vandmølle. Hele ejendommen Børkop

Vandmølle inklusiv områder ved Møllesøen og mølleengen er på 6 hektar og ejes i dag af
Skov- og Naturstyrelsen. Alle bygninger og området omkring er fredet. Vedligeholdelse og
drift af bygninger og området omkring påhviler Vejle Kommune.
I 2008-2009 har Vejle Kommune etableret et nyt vandløb uden om Møllesøen i henhold til
vandmiljøplanen.

Det kunstige vandløb kaldes et omløbsstryg og er lavet for at sikre, at alle fisk og bunddyr kan
komme op og ned ad Skærup Å. I den forbindelse blev der desuden anlagt nye stier. Der er
etableret 3 stier ved Børkop Mølle.

Restaurant Børkop Vandmølle

Når du gæster Restauranten, er du gæst i den gamle møllers stuehus. Her kan du både mærke tidens tand og den landlige ro i vores idylliske omgivelser.
Restauranten har siden 1984 været forpagtet af Munkebjerg Hotel, som driver restaurant-,
selskabs- og konferencevirksomhed her.
Lad Restaurant Børkop Vandmølle tage hånd om jeres fest, hvad enten det drejer sig om bryllup, fødselsdag, sølvbryllup, barnedåb, jubilæum, reception eller jazzfest. For os er hvert selskab en individuel opgave, og vi går ikke af vejen for de utraditionelle udfordringer.
Læs mere om restauranten på: www.borkopmolle.dk

