
                                                                                                                                                       

Karrebæk  Møllelaug   

Referat fra bestyrelsesmøde 23 august kl.18.00 i Bethesda.  

Afbud fra Christian, Hanne og Erik M. 

 

1. Godkendelse af referat fra 21 juni samt status på aftaler: lys på 

møllen/Maj-Britt og Erik og kratrydning /Bjarne (Punktet er udsat 

fra sidste møde) .  Referatet blev godkendt. Christian har tilbudt at 

lave referat fremover, såfremt han kan udfærdige det under mødet 

på sin Ipad. Bjarne underbygger sine erfaringer og ideer fra mødet 

med Gritt, fra Næstved Kommune. Efter et besøg omkring Møllen 

efter dagens møde, blev vi enige om at der nu ansøges kommunen 

V/Gritt om at få lov at ryde store dele af træer og krat, evt. Kan 

nogen af træerne reduceres. Bjarne rundsender forslag til 

ansøgningsbrev til bestyrelsens kommentring inden det sendes til 

Gritt. Bjarne vil efterfølgende organiserer fældning og kan derfor 

evt beholde træet til brændeovnen. Maj-Britt og Erik M. Vil inden 

næste bestyrelsesmøde finde sammen om et forslag til 

møllebelysning og udgifter til drift. Maj-Britt husker de nylavede 

nøgler til næste møde.   

2. Erfaringer fra turen til Ejegodmølle på Falster. Hvilke muligheder 

kan vi overføre til vores mølle? (Punktet er udsat fra sidste møde) 

Maj-Britt og Erik M. Skal mødes meget snart for at udfærdige 

forslag til en byggeprocesplan, målet er, at det fremlægges til næste 

bestyrelsesmøde. Efter godkendelse af plan, skal der laves en 

strategi for ansøgninger til fonde o.lign. 

3. Aktiviteter frem til næste møde og evt. Videre frem!(punktet er 

udsat fra sidste møde) 

Der er høstmarked i Karrebæk 8.09, derfor har Møllen åbent fra 

kl.11.00-12.00 Maj-Britt deltager V Møllen, alle fra bestyrelsen er 

meget velkommen til at medvirke. Der skal arrangeres et møde for 

alle medlemmer, i Bethesda, hvor der efter et oplæg, spørges til 
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kreativitet i forhold til brug af Møllens bygning. Dette drøftes til 

næste møde i bestyrelsen. 

 

4. Plan/ide for strategi i forhold til fondsansøgninger til restaurering 

af møllen.  

Se under punkt 2. 

 

5. Næste møde:  13 september  kl.18.00 

6. Evt. 

 

Maj-Britt har drikkelse med, hvis lageret tillader det.. 

 

Christian har kage e.lign. med 

 

 

 

 


