Karrebæk Møllelaug
16.12.2016

Bestyrelsesmøde
torsdag 15. december 2016
kl. 19 – 21.30 på Karrebæksti 7, Karrebæk
Referat
Til stede: Erik, Maj-Britt, Bjarne, Mette og Palle.

1.

Godkendelse af referat af møde 17. november 2016.
Godkendt.

2.

Økonomi og medlemmer
Kassereren havde oplyst, at vi p.t. har 9.950,23 kr. på kontoen.
Vi har p.t. 28 medlemmer i foreningen.
Vi har fået to svar på vore ansøgninger til de lokale erhvervsvirksomheder:
HRJ Service
1.000 kr.
Dansk Specialtransport v/ Rørby Johansen
2.500 kr.
Vi sender takkekort. Erik laver udkast.

2.1

Udkast til budget 2017
Vi gennemgik udkastet, som med enkelte tilpasninger, men samme balance, danner grundlag
for det videre arbejde.
Under indtægter foreslog vi, at betaling for skoleelever reduceres fra 40 klasser á 5 timer til
50 klasser á 2 timer á 250 kr. = 25.000 kr. Under tilskud fra kommunen til vedligehold
foreslog vi en øgning fra 60.000 kr. til 85.000 kr. Balancen dermed uændret 158.000 kr.
Budgettet skal hurtigst muligt til kommunen. Erik sonderer terrænet og finder stien. Palle
forfatter og underskriver følgeskrivelsen.

2.2

Tilbud på forsikring af møllen
Erik gennemgik to tilbud fra Topdanmark, et på arbejdsskadeforsikring for vore frivillige
medlemmer af arbejdsudvalget og et på forsikring af møllens eksteriør mod brand. Erik taler
med selskabet igen og spørger til storm og nedbør, svamp og pludselig skade. Vi er positivt
overraskede over det rimelige prisleje, præmierne ser ud til at ligge i.

3.

Rollefordeling, hvem gør hvad?
Den pensionerede formand skriver fremover referaterne, da den arbejdsramte sekretær er
hårdt belastet af samme arbejde.
Maj-Britt står for hjemmesiden og Facebook-gruppen

4.

Udkast til Købsaftale
Aftalen er klaret af mellem kommunens jurist og vor jurist. Nu er den til behandling i
kommunens udvalg. Muligvis er den allerede behandlet i Økonomiudvalget, men vi har ikke
hørt noget officielt endnu, selv om pressen skriver om os. Så vi ved reelt ikke, om aftalens
indhold stadig er intakt. Vi har derfor heller ikke hørt en udmelding om en overtagelsesdato.

5.

Arbejdsgruppen v. formand Bjarne Jespersen
Bjarne har været medarrangør af Jul i Møllen 4. december.
Vi talte om, at Arbejdsudvalget på et tidspunkt kunne begynde at arbejde med fremstilling af
mobile borde og bænke, gerne med udgangspunkt i en forhåbentlig donation af træ fra Saltøs
skove. Borde og bænke skal bruges fx ved vore arrangementer og ved skolebesøg.

6.

Jul i Møllen 4. december, evaluering
Tovholdere var Maj-Britt og Bjarne samt Gert og hans kone Bente. Mette var også til stede.
Der var 60 besøgende på to timer, og der blev indtjent et overskud på sammenlagt ca. 430 kr.
(130 for fugle, 150 for træjuletræer og ca. 150 for salg af gløgg og æbleskiver.). Bjarne
tegnede et nyt medlem. Vi er vældig tilfredse!

7.

Aktivitetsudvalg etableres
Maj-Britt og Bjarne fungerer som tovholdere i de næste arrangementer, dels et
påskearrangement, dels næste års Jul i den Gamle Mølle. Maj-Britt bruger Facebook til at
undersøge, om der er andre, der kunne tænke sig at være med i Aktivitetsudvalget, eventuelt
endnu ikke tegnede medlemmer. Mette vil gerne bidrage med arbejdskraft til
påskearrangementet. Der er plads til flere arrangementer!

8.

Næste møder
Torsdag 26. januar kl. 19-21
Onsdag 22. februar kl. 19-21
Onsdag 15. marts kl. 19-21 (flyttet fra 22. marts!)
Onsdag 26. april kl. 19, Generalforsamling og konstituerende møde
Onsdag 17. maj kl. 19-21
Onsdag 21. juni kl. 19-21

9.
9.1
9.2

Eventuelt
Vi aftalte at arrangere et VIP-arrangement til foråret, når det bliver rart at være i møllen igen.
Palle havde hørt om tømrer René Nielsen, nu ansat hos Hans Enø, som var med til
restaureringen af møllen i 1983-84. Vi tager kontakt til ham ved lejlighed.
Flere har bemærket, at regnen allerede har vasket ”tjæren” fra udbedringen efteråret 2016 af.
Der kan næppe være tale om ordentlig tjære. Vi orienterer Stig Håkansson.
Formanden anmoder på laugets vegne om optagelse i Møller-foreningen.

9.3
9.4

Referat ved Palle Birk Hansen

