
Karrebæk Møllelaug 

 

      28.10.2016   

 

 

 

Referat 

 

Bestyrelsesmøde 

onsdag 26. oktober 2016 

 kl. 19 – 20.30 i Bethesda, Kirkebakken 5, Karrebæk 

 

 

 

Til stede: Hanne, Maj-Britt, Bjarne, Erik, Palle og Mette. 

Der var afbud fra Nanna, Christian og Gert. 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 25. august 2016.  

Godkendt. 

 

2. Siden sidst 

Intet nyt. 

 

3. Økonomi  

Nanna havde på forhånd oplyst, at vi har en bankbeholdning på 6.600 kr. 

Erik redegjorde for forløbet omkring sit møde med kommunen, med borgmesteren og 

teknisk direktør, som førte til, at borgmesteren ville orientere formændene for 

Kulturudvalget og Udvalget for Børn og Skole, hvilket først er sket på det seneste. 

Borgmesteren lagde meget vægt på den rolle, som vor mølle får sammen med Herluflille 

Mølle, idet de to møller forventes besøgt af mange af kommunens skoleklasser. Erik 

arbejder videre på et budget, som tager højde for denne opgave og alle de andre faste 

udgifter, som vi får. Han involverer Christian i budgetudarbejdelsen. Det endelige budget, 

som godkendes af bestyrelsen, sendes til kommunen som grundlag for en ansøgning om en 

kommunal driftsbevilling, som efter vor mening bør indarbejdes i købsaftalen. 

Prisen for advokat Ole Madsens arbejde med forhandlingerne om en købsaftale og den 

følgende tinglysning er fastsat til 8.000 kr. plus moms, i alt 10.000 kr., som vi efterfølgende 

skal udrede hurtigst muligt. Vi husker denne post, når vi sammensætter et budgetforslag, 

som bør rumme mulighed for at dække sådanne essentielle udgifter. Her og nu har Ole 

Madsen tilbudt at blive betalt i rater i takt med vor formåen. Samtidigt har Christian tilbudt 

at låne bestyrelsen 5000 kr. af sin private lomme, så vi kan få betalt Ole Madsen. 

Erik rejste et forslag om en crowdfunding, som han formulerer sammen med formanden. 

Brevet sendes til alle erhvervsvirksomheder i Karrebæksminde. Hanne har adgang til et 

register over erhvervsvirksomhederne i området og skaffer de nødvendige adresser. 

 



4. Medlemmer  

Forslag til nye medlemmer? Maj-Britt har to forslag til nye medlemmer, som hun afleverer 

til Nanna. 

Erik tilbød en kvart side i det i området husstandsomdelte Sognebladet, hvor vi kan fortælle 

om Karrebæk Møllelaug og dermed forhåbentlig få flere nye medlemmer. Vi takker for 

tilbuddet. 

Maj-Britt medbragte et tilbud fra Karl Henrik Paulsen, som gratis vil skrive om Møllelauget. 

 

5. Udkast til Købsaftale 

Ole Madsen forhandler med Næstved Kommune på vore vegne. Han har endnu ikke fået 

kontakt med kommunens jurist Johan Leo, så formanden har skrevet en mail til samme Leo 

for at opsummere situationen. 

 

6. Arbejdsgruppen v. formand Bjarne  

Forslag til opgaver, som kan iværksættes allerede nu? Punktet gled sammen med pkt. 7.3 

arrangementer, idet der var forslag om at vi afholder et julearrangement med salg af 

æbleskiver og kunsthåndværk. Børn kan lede efter julenisser i møllen. 

Erik oplyste, at kirken vistnok holder et julearrangement med kirkekoncert en søndag i 

december. Han udmelder datoen, hvor vi kan koble os på. Om muligt får vi en mindre 

gruppe af koret til at synge i Møllen. 

 

7. Aktiviteter og PR 

Forslag til foredrag, som venter: 

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. Palle udarbejder 

efter samråd med Per Ole Schovsbo en turbeskrivelse med dato og tid, som kan sendes pr. 

mail til alle medlemmerne. Bestyrelsen opfordrede Palle til at arbejde for en tur i november 

2016. Man forestiller sig, at vi mødes en søndag kl. 10 ved Bethesda og arrangerer 

samkørsel. 

Forslag til arrangementer: 

Jul i Møllen? Se pkt. 6. 

 

8. Næste møder 

Torsdag 17. november kl. 19–21 

Torsdag 15. december kl. 19–21, bl.a. fastlæggelse af mødedatoer for de næste to kvartaler! 

 

9. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Referat ved Palle Birk 


