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      25.10.2017 

 

 

Til stede: Erik, Maj-Britt, Bjarne, Palle og Mette  

 

 

1. Referat af møde den 20. september 2017 

Godkendt. 

  

 

2. Økonomi og medlemmer 

Økonomi. Nanna havde oplyst, at vi p.t. har 140.644 kr. på kontoen. 

 

Nanna havde oplyst, at vi p.t. har 30 medlemmer. 

Hertil kommer Johnny Hermansen og Poul Ole Seidenfaden, som er på vej ind, dermed har vi 32 

medlemmer. 

 

Budgetoverslag for 2018-2020 til godkendelse. Godkendt i foreliggende form.  

Vi har fået afslag fra NK-Forsynings Fond, som lukker. Derfor kræver budgettet, at vi finder 

alternative tilskud til supplering af de 50.000 kr. fra Næstved Kommune. 

 

Erik og Mette (med eventuel hjælp fra Mogens Lorenzen, som de spørger) laver tekst og opsætning 

til brochure eller folder til erhvervsvirksomheder og andre for at få disse til at støtte projektet. Der 

indbygges en indmeldelsesblanket, så folderen kan bruges bredt.  

 

 

3. Handleplanen 

Handleplan er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Elektriker Kasper Nielsens tilbud på renovering af elinstallationer i møllen er modtaget, pris 7.500 

kr. (6.000 kr. (med 2.000 kr. i møllerabat) plus moms.) Formanden har accepteret tilbuddet og 

dermed arbejdets iværksættelse. 

  

Menighedsrådet har accepteret HRJs idé om etablering af parkeringsanlæg og oplagsplads på arealet 

mellem møllen og bækken, som ejes af menighedsrådet. Arealet lejes i givet fald af 

menighedsrådet. 

 



 

 

 

Teknisk Afdeling i Næstved Kommune har sagt nej til projektet.  

Vi afventer som bestyrelse en eventuel nabohøring. 

 

 

4. Hjemmesiden 

Studieturen 5. november (se pkt. 6.1) er lagt på hjemmesiden under ”sidste nyt”.  

 

 

5. Arbejdsgruppen. 

 

5.1 Bjarne kontakter Park & Vej om bevoksningen omkring møllen. Vi ønsker en god drøftelse med 

relevante fagfolk, som kan hjælpe med et forslag til en helhedsløsning i forhold til bevoksningen 

omkring møllen med særligt henblik på indsigt fra landevejen. Derefter følger der en drøftelse med 

de enkelte træers og buskes ejere, før en eventuel beskæring gennemføres. 

 

5.2 Planlægning af kontrolleret tømning af møllen skal i gang som en opgave i løbet af vinteren.  

Der skal udarbejdes en registrant med foto over alt inventar, som lægges i depot, med angivelse af 

benævnelse og nuværende placering. Vi spørger naturligvis møllebyggeren om hjælp til de rigtige 

benævnelser. 

Vi skal have styr på, hvor depotet anlægges (Enggården?) og til hvilken pris.
 

 

 

6. Aktivitetsgruppen 

 

6.1 Studietur søndag 5. november til Røsnæs. 

 

Vi gennemfører turen. 

Der er p.t. 20 tilmeldinger, hvoraf en del har betalt kontant, nogle forventes at betale i bussen, andre 

indbetaler på kontoen. 

 

Palle fører ordet under turens afvikling. 

 

Erik sørger for en bus, der svarer rimeligt til antallet af tilmeldte. 

 

Erik sørger for frokost og drikkevarer. 

 

Vi genudsender programmet til laugets medlemmer i lyset af, at billetsalget foregik i efterårsferien. 

Man kan tilmelde sig pr. mail.  

 

Kender nogen i bestyrelsen nogen, som kunne tænkes at have glæde af turen og efterfølgende 

eventuelt ville indmelde sig i lauget, så er de velkomne. 

 

  



 

 

 

6.2 Julearrangement den 26.11.2017 kl. 10-14.  

Maj-Britt og Bjarne arrangerer. Udstillerne er på plads. Bestyrelsens medlemmer forventes at være 

med i det omfang, de kan. 

 

Maj-Britt tager angående arrangementet kontakt til Lisbeth Toft Jørgensen fra Menighedsrådets 

aktivitetskomité. 

 

 

7. Næste møder 

 

15.11.2017 – NB aflyst af hensyn til kommunalvalget 

 

26.11.2017 - julearrangement i møllen kl. 10-14 

 

06.12.2017 - julefrokost i Bethesda kl. 18 for bestyrelsen med suppleanter og Louis. 

 

 

8. eventuelt 

 

Formanden orienterer om Møllelaugets planer på Karrebæk Menighedsråds eftermiddagsmøde 

tirsdag 13. februar 2018 i Bethesda kl. 14.30. 

 

Erik indleverede en kopi af tegning af Møllen fra 1973 (se hjemmesiden) til arkivet. 

 

 

 

 

 

Referat ved Palle Birk 


