Karrebæk Møllelaug
17.11.2016
Referat
Bestyrelsesmøde
torsdag 17. november 2016
kl. 19 – 20.30 på Karrebæksti 7, Karrebæk
Til stede: Nanna, Christian, Bjarne, Palle samt Mette og Gert
1. Godkendelse af referat af møde 26. oktober 2016.
Godkendt.
2. Siden sidst
Palle fortalte om kopierne af sagen om Karrebæk Mølle hos Karrebæk Bylaug, som vi nu
har. Desuden om kopierne af mølletegningerne fra 1973, som vi har fået af Næstved
Kommune.
3. Økonomi
Nanna fortalte, at vi har 7.800 kr. på kontoen.
Beløbet inkluderer 1.000 kr. fra HRJ som første respons på Palle og Eriks breve til 32
erhvervsvirksomheder med anmodning om sponsorater.
4. Medlemmer
28 medlemmer har betalt kontingent. 8 medlemmer har endnu ikke betalt, af dem har 6
foreløbig fået to venlige remindere, 2 er helt nye medlemmer. Nanna sender tredje reminder,
og så er det slut.
5. Udkast til Købsaftale
Ole har endnu ikke fået respons fra kommunens advokat om en mødedato.
Vi har heller ikke fået svar på ansøgningen om en handleplan hos Slots- og Kulturstyrelsen.
6. Arbejdsgruppen v. formand Bjarne Jespersen
Bjarne laver et hvervemateriale/plakat til brug ved Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseums
Julemarked 19. og 20. november.
Bjarne og Maj-Britt står for arrangementet Jul i Møllen søndag 4. december eftermiddag.
Palle spørger Stig Håkonsson om tilladelse til at bruge møllen og om
brandslukningsmateriel/pulverslukkere.
Bjarne og Maj-Britt sender en pressemeddelelse med foto til ugebladene i uge 47, som bedes
bragt i uge 48.
Vi spørger Erik om lån af et par borde.
Bjarne saver ”juletræer” til salg.
Alle tænker på salgsemner.
Gert og Palle hjælper på selve dagen, alle andre er velkomne til at hjælpe.

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
Ekskursioner:
Tur i egne biler 13. november 2016 til Theisens Papirværk i Nyråd.
Der var 5 deltagere i turen, og vi blev modtaget varmt i den kolde skov af 3 repræsentanter
for møllelauget i Nyråd under ledelse af Per Ole Schovsbo.
Forslag til arrangementer:
Jul i Møllen 4. december, se pkt. 6.
Mette foreslog, at vi holder auktioner i møllen.

8. Næste møder
Vi benyttede lejligheden til at fastlægge mødedatoer for de næste to kvartaler:
Torsdag 15. december kl. 19–21
Torsdag 26. januar kl. 19-21
Onsdag 22. februar kl. 19-21
Onsdag 22. marts kl. 19-21
Onsdag 26. april kl. 19, Generalforsamling og konstituerende møde, Palle laver et kort
fagligt oplæg om møller til underholdning.
Onsdag 17. maj kl. 19-21
Onsdag 21. juni kl. 19-21
Som det fremgår, så skifter vi fra torsdag til onsdag aften.
Desuden besluttede vi at flytte de fleste møder til Karrebæksti 7.
Vi håber at kunne låne Bethesda til generalforsamlingen.
9. Eventuelt
Mette er ved at etablere en IT-klub for ældre i Karrebæksminde og Karrebæk.

Referat ved Palle

