
 

 

 

Karrebæk Møllelaug in Spe 

Arbejdsmøde 14.04.2016 

 

      14.04.2016 

 

 

Referat 

 

 

Til stede: Maj-Britt Juel Nielsen, Louis Holm Kristensen, Bjarne Jespersen, Stig Håkansson, 

Christian von Benzon og Palle Birk Hansen. 

 

 

Mødet begyndte med besøg i møllen af særlig betydning for Bjarne og Christian som nye 

medlemmer af arbejdsgruppen. 

 

Derefter bevægede gruppen sig til Bethesda, hvor resten af mødet blev afholdt. 

Følgende emner blev berørt: 

 

Forslag til kandidater til den kommende bestyrelse i alfabetisk rækkefølge: 

1. Bjarne Jespersen 

2. Christian von Benzon 

3. Erik Sørensen  

4. Gert Vestergaard 

5. Hanne Sørensen  

6. Leif Egmont 

7. Maj-Britt Juel Nielsen 

8. Nanna Kaustrup Jeppesen 

9. Palle Birk Hansen 

 

Der er brug for 7 medlemmer og 2 suppleanter, i alt 9 kandidater. 

 

Ole Madsen har tilbudt sig som kandidat til dirigent ved generalforsamlingen. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Drift under og efter restaurering 

Vi drøftede driftssituationen, når møllelauget er i funktion. Der bliver udgifter til fx 

forsikring, vedligehold af møllen, arealpleje, bidrag til brug af toilet til menighedsrådet, 

elektricitet, PR og marketing og en aktivitetskonto, som kan understøtte brugen af møllen i 

formidling og andet. Vi arbejder på at få en fast driftsbevilling fra kommunen. 

 

Louis har nu kontakt til ca. 12 håndværkere og andre, som gerne vil være med til at yde 

frivillig bistand til møllelauget og møllebyggeren. 

 

Christian åbnede for spørgsmålet, om vi kan gøre TVØ interesseret i at følge processen fra 

stiftende generalforsamling, til vi er færdige med restaureringen. 

 

Vi skal have kontakt til  

Kulturudvalgsformand Linda Frederiksen 

Borgmester Carsten Rasmussen 

Kommunaldirektøren 

Flere? 

 

Idéer til kommende sponsorer 

Næstved Kommune? 

HRJ, som giver 10.000 kr. og 100 timer i sponsorat 

Saltø, eventuelt træ? 

Spar Nord? 

Nykredit? 

? 

 

Forslag til fonde, som skal søges 

Realdania  

Lokale- og Anlægsfonden 

A. P. Møllers Fond 

Augustinus-fonden 

Bergia-fonden 

? 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Opgaver til næste gang: 

 

Palle 

Skaffer fuldmagt fra Næstved Kommune 

Søger  Slots- og Kulturstyrelsen om en handlingsplan 

Kontakter Linda Frederiksen om projektet 

Kontakter Topsikring/Museumsforsikringen v. Jane Baumgarten 

 

Maj-Britt med hjælp fra Stig sørger for: 

Indkaldelse til generalforsamling 24. maj kl. 19 - 21 

Facebook 

Maerknaestved.dk 

KAN – Kultur Aktion Næstved 

 

Bjarne kontakter: 

Forsikringer 

 

Christian kontakter: 

TVØ 

 

Erik uddyber kontakten  

om driftstilskud til borgmester Carsten Rasmussen 

 

Louis kontakter: 

Karrebækstorp Teglværk v. Hans, Enggården – er der plads til os? 

Saltø v. Carl Plessen - eventuelt træ af forskellige sorter? 

 

  



 

 

 

 

Arbejdsgruppen drøftede situationen generelt. 

 

Vi må skelne mellem to adskilte situationer: 

 

Forholdet mellem møllens nuværende ejer Næstved Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen: 

Styrelsen har pålagt kommunen som ejer af den fredede bygning at sørge for, at møllen igen 

bliver tæt på tag og fag senest 1. juni 2016.   

Finansieringen af dette projekt vedrører kun kommunen. 

 

Forholdet mellem et kommende Karrebæk Møllelaug og styrelsen: 

Styrelsen søges om midler til en handlingsplan v. Michael John Jensen ApS 

Handlingsplanen udarbejde,  og den betales af styrelsen 

Styrelsen søges om godkendelse af det samlede restaureringsprojekt 

Styrelsen søges om godkendelse af fase 1 i projektet  

Styrelsen søges om økonomisk støtte til projektets fase 1 

Fonde søges om støtte til fase 1 med redegørelse for det samlede projekt 

 

 

 

 

 

Næste møder i arbejdsgruppen 

29. april  kl. 17 - 18   i Bethesda 

11. maj  kl. 17.30 – 18.30  i Bethesda 

 

generalforsamling  

24. maj kl. 19 – 21   i Bethesda 

 

 

Referat ved Palle Birk 


