KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR nr. 37 80 38 63

Bestyrelsesmøde i Bethesda torsdag den 17.01.2019, kl.18.00-20.00
Deltagere: Søren, Mette, Maj-Britt, Hanne, Erik S. og Christian.
Afbud: Erik M., Bjarne
Dagsorden:
1. Status på arbejdsgruppen proces vedr. Udarbejdelse af projektbeskrivelse til brug for
fondsansøgninger og myndighedsgodkendelse af renovering (Bjarne, Mette, Maj-Britt
og Erik M.)
Der er taget kontakt med Center for Kultur i Næstved Kommune om bistand med
fundraising til finansiering af renovering af møllen. Inden bistand hos kommunen
søges, skal der foreligge en konkret projektbeskrivelse og udkast til ansøgning om
myndighedsgodkendelse.
Mette trækker sig fra udvalget.
Aftalt, at udvalget (Bjarne, Maj-Britt, Erik M. og Christian) mødes mhp udarbejdelse af
ansøgning m.v.. Maj-Britt kommer med forslag til mødetidspunkter. Inden mødes
gennemlæses tidligere udsendt materiale (genudsendes forinden mødet).
2. Status på opsætning af lamper til belysning af møllen (Maj-Britt og Erik M.)
Styreboks m.v. er indkøbt af Maj-Britt. Lamper modtaget og beslag hertil er under
udarbejdelse. Beslag ”bankes ned”. Maj-Britt kontakter el-installatør mhp tilslutning.
Maj-Britt meddeler, hvornår beslag skal ”bankes ned”. Lave markering af, at lyset
tændes. Medlemmer inviteres. Belysning fremover fra 15.11. til 1.3. i de mørke timer
(fx solnedgang til 22.30).
3. Status på flishugningen af træer og krat som pt. ligger omkring møllebakken (Bjarne).
I første omgang afventes reparation af flishugning.
4. Etablering af aktivitetsudvalg, således at der løbene kan gennemføres aktiviteter og
oplevelser vedr. møllen.
Julemarked kunne ikke nås etableret. Aktivitetsudvalget består af Erik S. og Bjarne.
Maj-Britt kan bistå ad hoc. Søren og Erik S mødes for at tilrettelægge en temaaften om:
Hvad kan vi bruge møllen til nu?
5. Dato og tid for næste bestyrelsesmøde.
Torsdag den 26.2.2019, kl. 17.00-19.00.
Tirsdag den 26.3.2019, kl. 17.00-19.00 (mødelokalet 1.sal)
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6. Dato og tid for generalforsamling
Torsdag den 11.4.2019, kl. 19.00. Bestyrelsen mødes kl. 18.00.
7. Økonomi og medlemmer.
Der er 19 enkelt-/husstandsmedlemmer, der har betalt kontingent for 2018/19. Saldo
på foreningskontoen er d.d. 121.338,75 kr. Der er på det seneste betalt 916,79 kr.
(udlæg vedr. lamper), 1.898,90 kr. (TopDanmark – forsikring), 675,00 kr.
(Maddamerne).
Erik S har igangsat udsendelse af henvendelse til virksomheder om at give støtte til
lauget. Erik S aflægger virksomhedsbesøg.
8. Nyhedsbrev
Bjarne opfordres til at komme med nok et nyhedsbrev. Der indføjes lille afsnit om
betaling af kontingent henvendt til de, der har ”glemt”.
Hanne laver en tekst til Facebook-opslag med foto af møllen med lys.
9. Medlemsliste
Udsendes til bestyrelsesmedlemmerne.
oo0oo
Karrebæk, den 17.januar 2019
Christian v.Benzon
sekretær
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