KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR nr. 37 80 38 63

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9.maj 2019, kl. 17, i menighedshuset Bethesda,
Karrebæk.
Deltagere: Søren Dysted, Erik Sørensen, Bjarne Jespersen og Christian von Benzon.
Afbud: Hanne Sørensen, Maj-Britt Juel-Nielsen,
Fraværende: Erik Madsen.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens konstituering
a. Formand: Søren Dysted
b. Næstformand: Erik Sørensen
c. Kasserer: Christian v. Benzon
d. Sekretær (referater): Christian v. Benzon
2. Godkendelse af mødedatoer for resten af året.
Bestyrelsesmøder i 2019 afholdes kl. 17 den 13/6, 20/8, 24/9, 24/10, 19/11 og 11/12.
Mødernes afholdes i menighedshuset Bethesda medmindre andet meddeles.
3. Status på:
a. Kratrydning og flishugning, som Bjarne på generalforsamlingen ville tage
hånd om.
Bjarne søger at samle 3 mand til flishugning tirsdag den 14.5. (Erik J, Bjarne og Erik
S).
I øvrigt er seddel på møllen om møllens åbning ved tidligere arrangement er ved en
fejl ikke tidligere nedtaget. Søren sørger for at opsætte en seddel med
telefonnummer som kan benyttes af interesserede, der ønsker at besøge møllen.
b. Opsætning af de 3 lamper på de nedgravede standerne, som Maj-Britt ville
tage hånd om.
Standerne er opsat. Maj-Britt kontakter elektrikeren mhp opsætning af lamperne.
Der laves en pressemeddelelse med omtale af sponsorerne som har bidraget til
etableringen belysningen. Indhold aftales nærmere med Maj-Britt.
c. Skitseforslag til ansøgning, som Christian ville tage hånd om.
Udkast til ansøgning om bygningsarbejder og om økonomisk støtte gennemgået.
Besluttet, at Christian arbejder videre med ansøgningen (herunder kontakter
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styrelsen for at afklare tilbageværende tvivlsspørgsmål) og kan indsende
ansøgningen.
Bestyrelsen giver fuldmagt til Christian til at repræsentere lauget i forbindelse med
ansøgningens indsendelse og behandling. Christian orienterer løbende om sagens
gang.
4. Nyt fra det nedsatte aktivitetsudvalg v/Erik og Bjarne.
Erik S. kontakter tovholder Niels Rørbech med henblik på at få indkaldt aktivitetsudvalget.
5. Evt.
Intet at bemærke.
Karrebæk, den 9.maj 2019
Christian v. Benzon
sekretær
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