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Referat 

 

Bestyrelsesmøde 

torsdag 25. august 2016 

 kl. 19 – 21 i Bethesda, Kirkebakken 5, Karrebæk 

 

 

 

Til stede: Erik, Nanna, Maj-Britt, Bjarne, Gert, Mette, Louis og Palle 

Afbud fra Hanne og Christian. 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 30. juni 2016.  

Godkendt.  

 

2. Siden sidst 

Nanna havde fået henvendelse fra Per Ole Schovsbo med tilbud om nyhedsbreve fra 

arbejdsgruppen vedr. det vandmøllebaserede Theisens Papirværk ved Vintersbølle. Vi 

takker ja. 

Maj-Britt arbejder med hjemmesiden, det er svært! Og Facebook-side. 

Erik arbejder med vore ønsker om et årligt driftstilskud fra kommunen, han skal til møde 

med borgmesteren m.fl. desangående i næste uge. 

Erik peger på Forsyningsselskabernes Fond, som formodentlig vil kunne støtte os med 

substantielle beløb. 

Bjarne har mødt molinolog ved Frilandsmuseet Boum Pyndiah, som besøgte vor mølle i sin 

ferie. Pyndiah er en af de nationale kapaciteter på mølleområdet, det glæder os, at han er 

positiv over for vort initiativ. 

Palle har skrevet til Kulturstyrelsen, men har ikke fået svar, rykke igen. Vi mangler konkret 

svar på, om vi har fået bevilget handleplanen. Tager også kontakt til møllebygger Michael 

Jensen, som må vide noget. Michael har afhentet sin nøgle til møllen 13. juli. 

 

3. Økonomi v. kasserer Nanna 

Der indestår 5.300 kr. på vor konto, beløbet omfatter indbetalinger af kontingent fra 21 

medlemmer, medens 15 interessenter endnu ikke har betalt. 

Nanna arbejder på, at vi kobler os på MobilePay, om nødvendigt får hun et telefonnummer 

til løsningen, betalt af møllelauget. 

 



 

 

 

4. Medlemmer v. kasserer Nanna 

Der er nu indskrevet 36 medlemmer, hvoraf  21 p.t. har betalt kontingent. 

 

5. Udkast til Købsaftale 

Modtaget 09.08.2016 fra Johan Leo, Næstved Kommune med diverse bilag. 

Udsendt 11.08.2016 til hele bestyrelsen med suppleanter. 

Advokat Ole Madsen er bedt om en uvildig gennemgang, som dog  ikke forelå til mødet. 

 

Bestyrelsen gennemgik udkastet punkt for punkt: 

Pkt. 1 

Ingen bemærkninger. 

Pkt. 2 

Vi foreslår ordet ”istandsættelse” erstattet med ”udvendig overfladebehandling”, idet møllen 

langt fra er istandsat. 

Pkt. 3 

Ingen bemærkninger. 

Pkt. 4 

Kommunens godkendelse af vore vedtægter? 

Vi savner en nærmere definition af ”offentlig adgang”, hvilket omfang? 

Sidste afsnit, sidste sætning, her kan man udelade ordene ”Det foreslås, at bl.a.”, således at 

sætningen lyder ”Vilkår om kommunal godkendelse af vedtægtsændringer indføjes i 

vedtægterne. 

Pkt. 5 

Vi spørger til første afsnits sidste sætning: hvad med møllens dårlige tilstand, hele vort 

projekt handler jo om at rejse midler til at udbedre mange års manglende vedligehold og 

undladelsessynder, medens møllen har været i kommunalt eje.  

Pkt. 6 

Vi efterlyser en ny bimåler til havnens fyrlys i møllens vindue, idet vi forventer, at havnen 

betaler driften af fyret. 

Pkt. 7 

Vi efterlyser en forklaring på ordlyden i sidste afsnit, er det blot en standardformulering 

hentet fra andre papirer? 

Pkt. 8 

Bør man ikke tilføje som nyt pkt. 6 Handleplanen, som Kulturstyrelsen er ved at udarbejde? 

Underskrift 

Under køber kan man indføje navnene : 

Formand Palle Birk Hansen & næstformand Erik Sørensen 

 

6. Arbejdsgruppen v. formand Bjarne  

Louis var inviteret som daglig leder af gruppen, og vi fik en god snak om vore forventninger 

til Arbejdsgruppens bidrag, hvor vi skelner mellem opgaver, der vedrører bygningen, og 

andre opgaver. Palle sender kommissoriet til Louis. Gruppen omfatter p.t. ca. 12 

medlemmer eller en tredjedel af medlemsskaren! 

 

 



 

 

 

 

7. Aktiviteter og PR 

Louis pegede på Mærk Næstved, hvor man kan søge om støttebeløb på op til 10.000 kr. til 

projekter. 

Vi regner med på næste møde at indlede etableringen af en arbejdsgruppe under 

arbejdstitlen Aktivitetsudvalget med medlemmer fra bestyrelsen og medlemskredsen. 

 

Forslag til foredrag: 

Lise Andersen: Danske Møllers historie og konstruktion 

Boum Pyndiah: Danske Møllers driftsmæssige forhold 

Peter Sandholt: Hammermøllen i Hellebæk, restaureringshistorie 

 

Forslag til ekskursioner: 

Tur i egne biler til Theisens Papirværk med vandmølle ved Vintersbølle. Gerne i september. 

Palle udarbejder efter samråd med Per Ole Schovsbo en turbeskrivelse med dato og tid, som 

kan sendes pr. mail til alle medlemmerne. 

 

Arrangementer: 

Ved Høstmarked lørdag 10. september kl. 10-15, hvem hjælper Palle med at holde Karrebæk 

Mølle åben kl. 12-13? Det gør Maj-Britt! 

 

8. Eventuelt 

Intet. 

 

 

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen 


