KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR nr. 37 80 38 63

Bestyrelsesmøde torsdag den18.10 kl.18.00 i Bethesda
Deltagere: Søren Dysted, Hanne Sørensen, Maj-Britt Juul Nielsen, Erik Madsen, Erik Sørensen,
Mette Brammer, Bjarne Jespersen og Christian von Benzon
1.Godkendelse af sidste referat.
Christian tager dagens referat.
Referat godkendt. Referat sendes til Hans Jørgen Andersen (e-mailadresse: hj@hvidt-andersen.dk)
mhp offentliggørelse på laugets hjemmeside.
2.Status på den økonomiske situation, medlemsbetaling m.m. v/Christian.
Saldo pr. 16.10.2018 på laugets bankkonto: 122.961,24 kr.
6 personer har indbetalt enkeltmedlemskontingent og 2 personer har betalt husstandskontingent. I
alt 8 personer. I alt 37 enkelt-/hustandsmedlemmer, hvoraf der mangler e-mailoplysninger på 3
medlemmer. Derudover 2 sponsorater (HRJ og Rørby Johansen). Kontingent indbetales senest
1.11.2018 til reg.nr. 9819 kt. nr. 2540007821.
Inden udgift afholdes sendes mail til kassereren mhp at sikre at der er fornøden dækning.
Erik S. kontakter Spar-købmand for at få afklaret om evt. udestående fordringer. Christian
orienteres herefter om status.
Erik S. og Christian laver oplæg til erhvervsvirksomheder om møllelauget om at yde støtte på 1.000
kr. (eller mere) pr. virksomhed, der forelægges til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen, evt. ved
rundsending.
3.Status på krat-og træ rydning.
Der er på nuværende tidspunkt fjernet en række træer, som tydelig kan ses fra Næstved siden. Tak
for rydningen, det ser godt ud. Skal der fjernes yderligere og er der økonomiske konsekvenser?
v/Bjarne.
Bjarne kontakter Louis mht kratfældning. Bjarne kan bruge afskårne grene og træstykker samt to
egetræsstammer.
Godkendt betaling af regning på 4.000 kr. (evt. plus moms) for fældning af række træer.
4.Snart skal der forhåbentlig lys på møllen!
Der er i sommer sat en proces i gang vedr. lys og jordarbejde, hvad er status på dette? v/ Maj-Britt
og Erik M.
Tidligere modtaget et tilbud fra KN på etablering af 1-2 lamper for ca. 37.000 kr. Tilbud anvendes
ikke.
Maj-Britt og Erik M indhenter nyt tilbud (evt. støttetilsagn) mhp etablering af 3 lamper samt en
tidsplan for etableringen, samt træffer nødvendige beslutninger i den forbindelse hermed samt giver
løbende orientering af formand og kasserer.
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5. Status på renoveringsplanen/projektbeskrivelse, som er grundlaget for at søge midler
v/Maj-Britt og Erik M.
Bogø Mølle står i samme i situation, som Karrebæk Møllelaug. Forslag om lave et fagligt
arrangement et fagligt møde for bestyrelsen. Den 3.11.2018 foreslås som mødetidspunkt.
Erik M kontakter Slots- og Kulturstyrelsen om de krav, der stilles til anvendelse af særligt
godkendte arkitekter/teknikere i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelse. Orienterer
herefter bestyrelsen om resultatet af drøftelsen med styrelsen.
Handleplan:
• Undersøge til næste bestyrelsesmøde hvilke planer/beskrivelser af betydning for
renoveringsprojektet, der måtte findes ud over dels møllebyggerens projektbeskrivelse, dels
Kulturarvstyrelsens projektbeskrivelse.
• Afklare hvilke krav der stilles hos Slots- og Kulturstyrelsen for at opnå projektgodkendelse og
tilskud.
• Forespørge om kommunen kan yde bistand med at formulere tilskudsansøgninger til fonde m.v.
(Søren og Christian).
• Drøfte nedsættelse af bestyrelsesarbejdsgruppe til viderebearbejdning af materiale og
fondsansøgninger.
6. Medlemsarrangement.
Som drøftet i sommer, er det vigtigt at pleje medlemmerne og holde dem aktive i møllearbejdet,
derfor skal vi finde indhold til en samling hvor de ca. 35 medlemmer inviteres.
Temaer:
• Hvad kan vi brug møllen til indtil renoveringen er gået i gang/gennemført?
• Et informationsbrev (max 1 A4-format) til medlemmerne om nyt fra møllelauget – om resultater
af arbejdet? Bjarne J laver nyhedsbrev 1 x i kvartalet.
Møde afholdes torsdag den 6.12.2018, kl. 17.00, i Bethesda, Karrebæk.
Christian v.Benzon
sekretær

Side 2 af 2

