Bestyrelsesmøde afholdt 20. august 2019
Afbud fra Christian
Louis deltog som gæst.
Referat.
Ved møllen ligger nu en del nyt krataffald fra sidste fældning i forsommeren, som nu skal fjernes. Louis vil
kontakte Hans der ejer flishuggeren, således at der torsdag i næste (29.08) kan blive ryddet op. Endvidere
ses på muligheden for, at den sidste rest af bestående krat, kan ryddes samme dag. Bjarne skriver ud til
bestyrelsen, når og hvis endelig aftale kommer på plads. Både Erik S, Erik M, Bjarne, Louis og Søren melder
sig klar til at møde op i gammelt tøj og svede sig gennem en oprydning i næste uge.
Elektrikeren som skal være med til at give lys på møllen, mødte kort op under mødet, og det er nu aftalt at
beslutningen er på plads i september. Maj-Britt skriver til Søren om dato for lysets endelige færdiggørelse,
samt om alle sponsornavne, hvorefter Søren vil forfatte en pressemeddelelse, om lyset og kratrydningen og
hvor sponsornavnene indgår.
Processen omkring ansøgning udsættes til oktober, hvor Christian har nyt i sagen.
Aktivitetsudvalget har en mølleudflugt i støbeskeen til oktober, samt et medlemsmøde sidst i september.
Erik S vender tilbage, når der er nyt i dette arbejde.
Da vi har usikkerhed om hvilken arealer der henhører til Møllen, anmodes Søren om at lede efter
dokumentation for dette i arkivalierne. Erik S vil gerne medvirke i detektivarbejdet.
Bjarne drøfter, sammen med Palle Birk, vedr. registering,- og strukturarbejde for alle mølledele.
Der traditionelle høstmarked afvikles 14. september. Vi holder åben mølle fra kl.10.00-14.00. Bjarne vil
være i Møllen. Ligeledes bliver der en mindre stand på selve høstmarkedet på præstens gårdsplads, hvor
Erik S, på bedste vis og smil på læben, vil gøre opmærksom på Karrebæk Mølle osv. (Afbud fra Søren og
Christian til dette arr.)
Der har været to besøg i møllen i sidste weekend, dels 13 personer/cykelhold af begge køn, som Erik S tog
sig af (tak for det) og en spejdertrup i nystrøgne Lord Robert Baden-Powell uniformer, som formanden viste
rundt.
Ref Søren

