
Karrebæk Møllelaug af 2016 
 

Side 1 af 4 

 

 
      22.02.2018 

 

Indkaldelse 

 

Bestyrelsesmøde  

Torsdag 22. februar 2018 

kl. 19.00-21.15 i Bethesda. 

 

 

Referat  

 

1. Godkendelse af referat af møde den 17. januar 2018 

Godkendt 

  

2. Økonomi og medlemmer 

2.1. Udkast til regnskab for 2017, v. Nanna 

Gennemgået. Regnskabet påføres nu revisorerklæring og det reviderede regnskab indstilles til god-

kendelse på generalforsamlingen. 

 

2.2. Budget 2018 

Vi skal finde 50.000 kr. hos private fonde for at matche de 50.000 kr. fra Næstved Kommune. 

 

Godkendt. Ansøgning til NK Forsynings Grønne Fond om tilskud afslået. De ansøgte 100.000 kr. 

skal så søges tilvejebragt på anden vis. Det undersøges, om der evt. kan opnås tilskud fra ”Mærk 

Næstved” og private sponsorer. 

 

2.3. Medlemmer 

Pt 34 medlemmer. Potentiale for udvikling. Adgang til at få artikel i medlemsblad for Næstved Mu-

semsforening, Nyt fra NÆM, om muligheden for at blive medlem i Karrebæk Møllelaug. Palle 

”indrykker” artikel til næste nummer (deadline 15.3.2018). 

 

2.4. Hvervebrochure, status 

Har Kalle fået materialet fra Erik, Christian og Palle, og har han reageret inden for den fastsatte frist 

på 3 uger? Palle har aftale klar med Martin, så vi kan få materialet trykt. 

 

Der er pt udarbejdet to udkast til brochurer. Palle viderebringer udkast til videre bearbejdelse hos 

Martin Jensen, Visuel Grafisk, med henblik på færdiggørelse af brochure og trykning heraf. 

 

3. Vigtige sager  

3.1. Nyt emne til posten som økonomiansvarlig bogholder efter Nanna. 

Palle har tilsagn fra Susie Olsen, Sol Bogføring, som gerne vil påtage sig opgaven. 

Hun beregner sig 375,00 kr. eks. moms pr. time inkl. bogføringssystem (e-conomic), også ved af-

tenmøder i nødvendigt omfang (dog ikke tirsdag og torsdag). Betalingsbetingelser: Løbende måned 

+ 20 dage. 

 

I 2017 var der 90 bilag. 
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Udgiften i 2018 anslås at være 25 timer x 375 kr. + moms = 11.718,75 kr. 

 

Afventer indgåelse af evt. aftale til at omfanget af behovet for regnskabsassistance er større. Chri-

stian indstillet på om ønsket at påtage sig hvervet som kasserer fra generalforsamlingen at regne. 

 

3.2. Restaureringsarkitekt, projektansvarlig 

Palle har kontakt med arkitekt MAA Jesper Herbert Nielsen, som er gået i tænkeboks. 

Da det trækker ud, er der små chancer for, at JHN vil påtage sig opgaven. Det vil betyde, at der skal 

findes en anden restaureringsarkitekt, som kan løse opgaven. 

 

Drøftet, at få tilvejebragt projektbeskrivelser for andre møllerenoveringsprojekter, og at vurdere, om 

bestyrelsen evt. selv kan udføre forberedende arbejde til videregivelse til professionel projektan-

svarlig (Maj-Britt,  Christian, Bjarne m.fl. kan evt. forestå dette helt foreløbige, forberedende arbej-

de). 

 

Der indhentes forslag til projektansvarlig/projektstyrer. Der tages drøftelse med udvalgte emner 

omkring tilrettelæggelsen af et projektforløb. 

 

Repræsentanter for Ejegod Mølle overvejes indbudt til at give bestyrelsen en orientering om pro-

jektforløb. 

 

Sagen genoptages på mødet i marts måned. 

 

4. Møllebygningen 
4.1. Formanden har bedt om tilbud på vinterbelysning af møllens to sider, er modtaget fra elektriker 

Kasper Nielsen, Fodby. 

 

Modtaget tilbud på 37.000 kr. inkl. moms (2 stk. 250W LED projektører m.v.). Overveje at belys-

ning sker i de 4-6 mørke måneder. Beslutning om at der skal laves vinterbelysning med virkning fra 

efteråret 2018.  

 

5. Møllens omgivelser 

5.1. Kommunens forslag til sommerhusbebyggelser på Mølleengen øst for Møllebækken. Forman-

den har kontaktet Næstved Kommunes sagsbehandler og gjort vor stilling klar. 

 

Overveje at møllelauget skal tage kontakt til kommunen om at få fredet område omkring den frede-

de mølle. Opfordrer også Lokalrådet til at tage initiativ omkring bebyggelsesprojektet m.v., jf. pkt. 

5.3. 

 

 

5.2. HRJ’s ønske om parkering og oplag mellem Møllebækken og møllen er flertallet i bestyrelsen 

fortsat stærkt imod, og det forlyder, at Lokalråd Karrebæksminde har den samme holdning. For-

manden har gjort kommunens sagsbehandler vor stilling klar. 

 

Erik oplyser, at området er fredet, og Næstved kommune har oplyst, at der ikke bliver anlagt p-

plads på området. 
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5.3. Palle undersøger, om der er muligheder for at sikre arealer foran fredede bygninger som kirke 

og mølle mod parkeringspladser, oplagspladser og sommerhusbebyggelser. I yderste konsekvens 

kan vi prøve at rejse en fredningssag på linje med de øvrige landskabsfredninger mellem Næstved 

og Karrebæksminde. Formanden har oplyst kommunens sagsbehandler om vor stilling. Det berørte 

areal er allerede omgivet af en vis form for fredning, men det er ikke klart, hvilken form. 

 

Se pkt. 5.1. Orienteringen taget til efterretning. 

 

6. Hjemmesiden 

6.1. Digtet Karrebæk Mølle, skrevet af Albert Ditlevsen (1882-1958) i 1947, er lagt på hjemmesi-

den. Albert Ditlevsen boede i det lille bindingsværkshus for enden af Karrebæk Stræde, hvor den 

løber ud i Karrebækvej. Han delte huset med sin nevø Arild Ditlevsen, indtil han rykkede op på 

Alderdomshjemmet i Bygaden, hvor han døde. 

 

Efterretning 

 

7. Arbejdsgruppen. 

7.1. Kontakt med Park & Vej om bevoksningen omkring møllen tages af Bjarne. Vi skal have kon-

takt med Grith Andersen, Næstved Kommune, som har den fornødne baggrund for at diskutere sa-

gen. Vi kan jo kun lave et oplæg til ejeren af området. 

 

Bjarne orienterede om at der er taget kontakt til kommunen, der vender tilbage. Erik deltager gerne i 

møde med kommunen sammen med Bjarne.  

 

7.2. Oplæg til Registrant over løsdele. Kommentarer modtages, før vi får registranten opsat som 

samlet skærmbillede til brug på bærbare pc’er og iPads. Vi lader vor webmaster sætte registranten 

op. 

 

Afventer 

 

7.3. Har vi forslag til et realistisk depot for løsdele? Maj-Britt undersøger dels med Hans på Eng-

gården, dels med en bekendt på en gård ved Karrebækstorp. I begge tilfælde vil det handle om la-

der. Palle åbnede muligheden for at overveje en container-løsning. Containere kan låses.  

 

Afventer 

 

8. Aktivitetsgruppen 

8.1. Maj-Britt arbejder med en idé om et forårsarrangement i begyndelsen af maj måned 2018. 

 

Maj-Britt overvejer mulighederne. 

 

9. Næste møder 

9.1. Bestyrelsesmøde i marts, forberedelse af GF, dato afgøres på februarmødet. 

22.3.2018, kl. 19-21 

Afbud fra Christian, Hanne, Nanna. 

På valg er: Maj-Britt, Erik, Christian og Nanna. Bortset fra Nanna modtager de øvrige genvalg. 

Som suppleant er Mette og Gert på valg. Gert modtager ikke genvalg. 
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Palle ønsker at trække sig som formand og ønsker ikke at være medlem bestyrelsen. Suppleanten 

Mette indtræder i stedet for Palle, når denne udtræder. 

 

9.2. Generalforsamling afholdes 4. april i Bethesda. 

Vi går i gang med at finde et nyt forslag til bestyrelsesmedlem. Maj-Britt havde flere forslag, som 

hun undersøger. Andre må også gerne komme med forslag. 

 

Afbud til generalforsamling den 4.4.18 fra Christian 

 

10. Eventuelt 
 

 

Christian v.Benzon 

referent 


