
Karrebæk Møllelaug af 2016 

      26.01.2017   

Bestyrelsesmøde 

torsdag 26. januar 2017 

 kl. 19 – 21 på Karrebæksti 7, Karrebæk 

 

 

Referat 

 

Til stede: Hanne, Bjarne, Nanna, Gert, Maj-Britt, Erik, Christian og Palle 

 

1. Godkendelse af referat af møde 15. december 2016. 

 Godkendt.  

  

2. Økonomi og medlemmer v. kasserer Nanna Kaustrup Jeppesen 

 Kontoen udviser dags dato en saldo på 10.300 kr. 

 Ole Madsen venter med betaling, til overtagelsessagen er afsluttet.  

 Der er dags dato 31 medlemmer. 

 Vi er blevet optaget og budt velkommen i Dansk Møllerforening, årskontingent er 450 kr. 

  

2.1 Budget 2017 

Erik og Christian refererede fra deres møde før jul med Havnen, hvor de introducerede idéen 

om ”noget for noget”, som også indgår i vore forhandlinger med kommunen. Man kunne også 

kalde det, vi tilstræber, en resultatkontrakt. 

 Vi afventer NK-Forsynings Fonds behandling af vor ansøgning i morgen 27. januar. 

Får vi afslag, sender vi et brev til borgmesteren med kopi til de tre udvalgsformænd og beder 

ham tage initiativ til et fælles møde med de tre, nemlig Søren, Daniel og Linda. Christian har 

lavet et udkast til brevet, som blev læst op. Formanden løber brevet igennem, er der 

ændringer, rådspørger han sig med Erik og Christian, før brevet afsendes. 

Får vi en bevilling på hele beløbet, så spørger vi kommunen om fremtidig hjælp efter 2017. I 

så fald får brevet en lidt anden ordlyd, men det får samme behandling før afsendelse.  

Tænk, hvis der var udarbejdet en bevaringsdeklaration for Karrebæk Mølle, som ville spare os 

for at skulle betale grundskyld i det første kvartal efter overtagelsen! 

 

2.2 Tilbud på forsikring af møllen v. Erik Sørensen 

Erik indhenter tilbud på en udvidelse af forsikringen, så den også dækker storm, nedbør, 

svamp og pludselig skade.  

Alene en forsikring af skallen mod brand koster 1.700 kr. om året, tegnet for en 5-årig 

periode. Den vil udløse max. 5 mio. kr. til genopførelse af møllens ydre skal.  

Efter endt restaurering vil en forsikring skulle op i fx 10 mio. kr. 

 Top Danmarks ingeniør har studeret møllen, og den trænger til overfladebehandling! Det er 

uklart, hvad der er betalt for i efteråret 2016. 

 Vi er indstillet på at tegne en arbejdsskadeforsikring for de frivillige, der til sin tid tager aktivt 

del i det risikofyldte arbejde vedrørende møllen.  

 

 



 

 

 

 

3. Udkast til Købsaftale v. Palle Birk 

 Købsaftalen er klar til underskrift. 

Overtagelsesdagen er af kommunen foreslået til 1. april 2017. Bestyrelsen er enig i, at datoen 

ikke er vigtig, først skal driften sikres. 

 Orientering om møde med 3 udvalgsformænd 11.01.2017, hvor ingen dukkede op. 

Vil vi overhovedet overtage møllen uden sikkerhed for driftstilskud? Det fælles svar er nej, 

men dette er helt internt nu. Vi forsøger først og fremmest at finde en løsning. 

 

4. Arbejdsgruppen v. formand Bjarne Jespersen 

Intet nyt. 

 

5. Aktivitetsudvalg v. tovholder Maj-Britt Nielsen 

Påskearrangement, Maj-Britt foreslog søndag 2. april, og sådan bliver det. 

Vi laver et arrangement kl. 13 – 15.  

Blandt andet skal der trilles æg på møllebakken. 

Maj-Britt skriver en tekst til Sognebladet, deadline 1. februar, indleveres til Erik. 

Angående Facebook lægger vi os lavt for tiden. Når overtagelsen er på plads, vil vi åbne for 

godterne. Foreløbig har vi en lukket gruppe på adressen Karrebæk Møllelaug, som man kan 

tilslutte sig. 

Vi talte om at få brygget en Mølle-øl, når vi kender udfaldet af overtagelsen. 

 Et VIP-arrangement til foråret afventer udfaldet af sagen om overtagelse, pkt. 3. 

 

6. Næste møder 

 Onsdag 22. februar kl. 19-21 (Christian melder afbud) 

 Onsdag 15. marts kl. 19-21  

 Onsdag 26. april kl. 19, Generalforsamling og konstituerende møde 

 Onsdag 17. maj kl. 19-21 

 Onsdag 21. juni kl. 19-21 

 

7. Eventuelt 

Vor kommende nabo Privatskolen vil gerne lave fælles arrangementer, fx til jul. Vi klapper 

hesten indtil videre 

 En forespørgsel i Slots- og Kulturstyrelsen viser, at der er skiftet sagsbehandler på 

ansøgningen, og at man har kontaktet møllebyggeren 8. november, men det er uklart, om det 

betyder, at handleplanen er bevilget. Formanden er ved at undersøge sagen. Uanset savner vi 

en kopi til ansøgeren, som er os! 

 

 

Referat ved Palle  

 


