Karrebæk Møllelaug af 2016
22.03.2018

Referat
Bestyrelsesmøde
Torsdag 22. marts 2018
kl. 19 - 20 i Bethesda.

Til stede: Maj-Britt, Erik, Bjarne og Palle
1.

Godkendelse af referat af møde den 22. februar 2018
Godkendt.

2. Økonomi og medlemmer
2.1. Udkast til regnskab for 2017
Revideret og klart til GF, se pkt. 3.3.
2.2. Budget 2018
Vi skal i princippet finde mindst 50.000 kr. hos private fonde for at matche de 50.000 kr. fra
Næstved Kommune. Men kassebeholdningen primo 2018 består primært af ubrugte (private)
tilskud fra NK-Forsyning i 2017, så spørgsmålet er, om reglen vil give problemer her og nu.
2.3. Medlemmer
P.t. 34.
2.4. Hvervebrochure, status
Palle arbejder med Martin Jensen, VISUEL Grafisk. Færdigt resultat i 1000 eksemplarer
forventes færdigt til generalforsamlingen 4. april.
Maj-Britt og Erik formulerer et brev, som kan vedlægges folderen til potentielle sponsorer.
Folderen er i øvrigt tiltænkt alle, der kan gøres interesserede i Møllelaugets arbejde.
3. Generalforsamling 4. april
3.1 Nanna har 09.03.2018 udsendt meddelelse om GF til samtlige medlemmer.
3.2 Advokat Ole Madsen er også i år villig til at lade sig vælge som dirigent.
3.3 Regnskab 2017 er revideret og klart.
3.4 Nye forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer (for Nanna og Palle) og 2 suppleanter.
Maj-Britt, Erik og Christian modtager genvalg. Maj-Britt afklarer med ingeniør Erik.
Næstformand Erik har et navn i forslag. Mette stiller op til valg.
3.5 Efter GF fortæller Palle om ”Vindmøller i Verden”.
3.6 Traktement, bestyrelsen arrangerer kaffe, te og vand.

4. Hjemmesiden
4.1. Webmaster Hans Jørgen Andersen, som har opbygget hjemmesiden i 2017 for 3.000 kr., er
villig til at holde den ajour for indtil videre 1.000 kr. pr. år. Hertil kommer en årlig udgift på
omkring 200 kr. i abonnement til Unoeuro, som er webhotel for hjemmesiden. Den afgående
formand anbefaler, at man tager imod tilbuddet, så Møllelauget har en velfungerende
hjemmeside. Den ny formand sender blot løbende relevant materiale til HJA, som lægger på.
HJA, som bor i Rønnebæk, har arbejdet som webmaster for museerne og arkiverne i
Storstrøms Amt fra 2000 til sin pensionering i 2015. Palle inviterer HJA til at deltage i
generalforsamlingen, så alle kan få sat ansigt på navnet.
5. Arbejdsgruppen.
5.1. Bjarne har kontakt med Grith Andersen, Park & Vej, Næstved Kommune om bevoksningen
omkring møllen. Bjarne arrangerer et snarligt møde med bestyrelsen og Grith på åstedet.
5.2. Webmaster Hans Jørgen Andersen sætter Registranten op som samlet skærmbillede til brug på
bærbare pc’er og iPads.
5.3. Forslag til et realistisk depot for løsdele?
Maj-Britt arbejder videre med muligheder, eventuelt på Enggården.
Der er åbnet mulighed for at overveje en container-løsning. Containere kan låses!
6. Aktivitetsgruppen
6.1. Maj-Britt har arbejdet med en idé om et forårsarrangement i begyndelsen af maj måned 2018,
men må erkende, at hun ikke kan nå det. Der arbejdes på et senere arrangement.
6.2. Palle har skrevet en kort artikel til bladet Nyt fra Næstved Museum, deadline 15. marts.
Der er her kontakt med godt 200 potentielle medlemmer af Møllelauget!
7. Næste møder
7.1. Generalforsamling afholdes 04.04.2018 i Bethesda kl. 19.
Bestyrelsen mødes kl. 18 for at arrangere mødet.
7.2. Konstituerende bestyrelsesmøde.
Afholdes i forlængelse af generalforsamlingen 04.04.2018.
7.3. Ordinært bestyrelsesmøde.
Datoen afgøres ved det konstituerende møde, forslag torsdag 17.05.2018.
10. eventuelt
10.1 Bestyrelsen aftaler et møde med bestyrelsen for Ejegod Mølle i Nykøbing F med henblik på at
få indblik i deres projektbeskrivelse. Foreløbigt forslag er søndag 22. 04.2018. Erik, Maj-Britt
og Bjarne vil gerne deltage, andre er velkomne.
Referat ved Palle

