
Bestyrelsesmøde afholdt 24. september 2019 i Bethesda K.17.00-18.15 

Bestyrelsen var samlet, men uden beslutningsmulighed, da et flertal ikke var til stede. 

Referat: 

Krattet ved møllen er nu helt fjernet med stor hjælp af Louis, Erik Jacobsen og Hans fra gården, som med 

sine store maskiner har fjernet krataffaldet, så volden ved møllen står fint. Hans fra gården og Erik J. Har 

ydet en stor arbejdsindsats, derfor ønsker vi i bestyrelsen, at give 2 fl vin til hver af disse brave folk. Louis 

ordner vin til Hans og Erik S. Sørger for vin til Erik J. 

Maj-Britt har tæt kontakt til elektriker Hemmingsen og der rykkes for opsætning af lamper, ellers opfordrer 

formanden til, at de opsættes selvom vi skal betale for det. 

Markedsdagen i september var en besøgssucces for møllen. Erik S. Stod og tog imod i møllen som 

suppleant for Bjarne, som var optaget på dagen. Mellem 60 og 80 mennesker mødte op til en travl Erik 

under møllevingerne, som beredvillig viste rundt og fortalte sandfærdige historier.. 

Bjarne opfordres til at udfærdige infobrev til alle medlemmer og bestyrelsens medlemmer opfordres til at 

komme med tekst, hvis man har informationer til brevet.  

26. oktober planlægges en mølletur til det nordsjællandske med kaffe og spisning. Budgettet vil være ca. 

200kr pr deltager, som møllen betaler, dog opkræves 50kr for hver deltager på turen. Erik S og Mette 

arrangerer denne tur og det praktiske. Invitationen sendes ud til medlemmerne, så snart det er på plads. 

Sluttelig drøftede vi kort ideen med, at et bestyrelsesmedlem kan bevilliges en billet til mølleårsmødet i maj 

2020 og status på kontingent for 2019. Begge dele tages op på oktobermødet, hvor vi også skal drøfte 

ansøgninger. 

Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at kommenterer ovenstående, i sær hvis man 

ikke er enig, da vi som sagt ikke var beslutningsdygtige under mødet.. 

Ref. Søren 


