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Bestyrelsesmøde  

Onsdag 16. august 2017 

kl. 19 – 21 i Bethesda 

 

 

 

Referat 

 

Til stede: Maj-Britt, Nanna, Palle og Mette. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 21. juni 2017 

Godkendt. 

 

2. Økonomi  

Nanna uddelte status, som p.t. viser en kassebeholdning på 99.442 kr. 

Beløbet er en funktion af indtægter på 106.280 kr. og forbrug på 6.838 kr. 

De 50.000 kr., som er bevilget i driftstilskud 2017 fra Næstved Kommune, er endnu ikke 

indløbet. Beløbet skal lægges til beholdningen. 

 
SKAT har nu registreret ejendommen med fritagelse som fredet ejendom med tinglyst 
bevaringsdeklaration (lov om ejendomsskat § 7 stk. 1 litra d). Revideret skattebillet er sendt til 
møllelaugets e-boks. 

 

3. Handleplanen 

Intet nyt. Vi afventer fortsat Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. 

 

4. Hjemmesiden 

Palle tager kontakt til webmaster Hans Jørgen Andersen med henblik på at få flere søgeord 

ind, så vi også fanger siden med fx Karrebæk Mølle. P.t. reagerer Google kun på adressen 

karrebaekmoelle.dk. 

 

5. Arbejdsgruppen 

Vi anmoder formand Bjarne og Palle om at tænke på kontakt til kommunens afdeling for 

Vej og Park med henblik på en plan for beskæring af bevoksningen omkring møllen. 

 

 



 

 

 

 

 

6. Aktivitetsgruppen 

Formand Maj-Britt kunne fortælle, at der afholdes Høstmarked i Præstegården lørdag 9. 

september kl. 10-14. Vi deltager med åben mølle kl. 11-13. Der er plads til flere 

bestyrelsesmedlemmer i modtagelseskomiteen, man melder sig til Maj-britt. 

 

Formanden foreslog et julearrangement Jul i den Gamle Mølle søndag 26. november kl. 

11-13. De tilstedeværende tog godt mod forslaget. Forslag til deltagere modtages. 

Deltagerne skal regne med tiden ca. 10-14, så der også er tid til opsætning og oprydning. 

 

Vi skal huske, at vi har et lille lager af drikkevarer, som kan anvendes ved kommende 

arrangementer. 

 

Maj-Britt foreslog indkøb af lyskæder til indvendig dekorering af møllen og dens vinduer i 

december. Palle har bestilt elektriker til gennemgang af elinstallationerne i henhold til 

forsikringsbetingelserne. Han vil i den forbindelse vende behovet for stik til lyskæder. De to 

øvrige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen godkendte forslaget om indkøb af 

lyskæder med tænd/sluk-funktion, så de automatisk kan tænde til aften og slukke til natten. 

 

Vi drøftede anskaffelse af et par A-skilte til annoncering af vore arrangementer. Nanna 

forhører sig indledningsvis hos repræsentanter for NSV (Næstved Social Virksomheder), 

som menes at fremstille sådanne sandwichskilte. 

 

7. Eventuelt 

Intet. 

 

Næste møde er fastlagt til onsdag 20. september kl. 19-21 i Bethesda. 

 

 

 

Referat ved Palle 


