
Karrebæk Møllelaug af 2016 

 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde  

onsdag den 20. september 2017 

kl. 19-21, i Bethesda. 

 

 

Deltagere: Palle, Erik, Hanne, Maj-Britt, Bjarne, Christian og Gert (suppleant).  

Afbud: Nanna, Mette 

 

 

1. Godkendelse af referat af mødet den 16.8.2017 

Referat godkendt 

 

 

2. Økonomi og medlemmer 

Økonomi uændret i forhold til sidste møde. Ingen nye medlemmer. 

Budgetoverslag for 2018-2020 gennemgået og udsendes til drøftelse og godkendelse på næste 

møde. 

Erik og Christian laver brev/tekst til brochure eller lign. til erhvervsvirksomheder for at få disse til 

at støtte projektet. Christian kontakter Næstved Erhverv A/S med henblik på at få udskrevet liste 

over virksomheder. 

 

 

3. Handleplanen 

Handleplan er godkendt af styrelsen. Er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer. 

 

Elektrikeren har foretaget besigtigelse af møllens installationer med henblik på udarbejdelse af 

overslag over udgifter til nødvendige reparationer m.v., bl.a. hensyn til opnåelse af godkendelse 

forsikringsselskabet og etablering af udvendig belysning. 

Bestyrelsen bemyndiger formanden til at træffe beslutning om iværksættelse af nødvendige 

elinstallationer/-reparationer og belysning af møllen i december måned.  

Bjarne er principielt modstander af belysning af møllen. 

 

Erik orienterede om henvendelse, Menighedsrådet har modtaget fra HRJ om køb/leje af et areal 

tilhørende Menighedsrådet, der grænser op til laugets ejendom, til brug for parkeringsplads og 

oplagsplads. Kommunen er kontaktet med henblik på afklaring om afståelse til formålet kan ske. 

Bestyrelsen kan ikke anbefale arealets anvendelse til nævnte formål. 

 

 

4. Hjemmesiden 

Demonstration af hjemmesiden på smartphone. 

Formanden foranlediger at Maj-Britt’s fotos af møllen bliver lagt på hjemmesiden. 

  



 

 

 

 

 

5. Arbejdsgruppen. 

Der har ikke været aktivitet. Hans har lokale, som kan bruges til oplag af materiale, dog med 

forbehold for at lokale skal frigøres i forbindelse med gårdens eventuelle overdragelse. 

Bjarne kontakter Park & Vej med hensyn til beskæring af bevoksninger. 

 

 

6. Aktivitetsgruppen 

Julearrangement den 26.11.2017, kl. 10-14, ved møllen.  

Maj-Britt tager kontakt til repræsentanter for Menighedsrådets julearrangementskomité. 

 

Erik fremlagde forslag til studietur lørdag den 28.10.2017 til Røsnæs for bl.a. at besøge/besigtige 

Ulstrup Mølle.  

Med en egenbetaling på 50 kr./deltager vil der være en skønnet udgift på 9.500 kr. 

Besluttet, at lauget dækker udgifterne udover deltagerbetalingen på 50 kr.  

Erik undersøger om arrangementet i stedet kan afvikles søndag den 5.11.2017. 

 

 

7. Eventuelt 

Næste møder: 

25.10.2017, kl. 19-21.,  

15.11.2017  

06.12.2017 (julefrokost), kl. 18; Louis indbydes til at deltage i julefrokosten. 

 

 

 

Den 20.september 2017. 

Christian von Benzon 

referent 


