KARREBÆK MØLLELAUG
CVR nr. 37 80 38 63
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24.oktober 2019, kl. 17, i menighedshuset Bethesda,
Karrebæk.
Deltagere: Søren Dysted, Erik Sørensen, Maj-Britt JuelNielsen, Erik Madsen, Bjarne Jespersen og
Christian Benzon
Afbud: Hanne Sørensen
1. Godkendelse af sidste referat.
Referat af bestyrelsesmødet den 24.september 2019 godkendt.
2. Drøftelse af belysningsperiode. Formanden forslår følgende tidspunkter: 15.11-1.03
kl.17.30-22.30 og 06.30-08.00
Forventet udgift til el udgør optil 300 kr. for en periode på 3 1/2 måneder. Forslag godkendt. Bjarne
tilslutter lys-timeren til lamperne, dog med start 1.11. i år.
3. Status på ansøgningsprocessen og hvad næste skridt er v/Christian
Kontakte møllebygger med henblik på at få opjusteret tallene i overslag eller opdatere 2016overslagstallene med udviklingen i byggeindex (Dansk Byggeris index-regulering). Revideret
ansøgning udarbejdes af Christian inden 1.11. og kontakter Erik M med henblik på at mødes for at
tale med styrelsen. Erik M anmoder styrelsen om aktindsigt vedr. Svendborg-møllen.
4. Status på medlemskontingent, indbetaling og evt. ændringer v/Christian
Kasseren bemyndiges til at få etableret Mobil Pay løsning til laugets bankkonto gennem
selvstændigt mobiler. til lauget. Temaer til opkrævningsbrev vedr. kontingent noteret (Belysning.
Kratrydning. Besøg i møllen. Erhvervssponsorater. Fondsanøgningsarbejdet). Kassereren udsender
kontingentopkrævning omkring 1.11. når Bjarne har sendt tekst til Nyhedsbrev.
5. Forslag om indkøb af en kratryder. Krattet omkring møllen kommer sig hurtigt ovenpå
fældningen og skal holdes nede i de kommende år, derfor skal der findes en løsning på
denne vedligeholdelse.
Godkendt forslag om formandens indkøb af egnet el-kratrydder inden for en beløbsramme på 3.000
kr.
6. Skal der laves om på strukturen vedr. tekst og udsending af info nyt. Den oprindelige
aftale er at det udsendes hvert kvartal. Der er udkommet et stk. indtil nu. v/Bjarne
Tidligere udsendt pressemeddelese sendes af formanden til Hans Jørgen med henblik på
offentliggørelse på laugets hjemmeside.
Bjarne udarbejder udkast til Nyhedsbrev, jf. i øvrigt pkt. 4.
7. Dato og praktiske forhold vedr. bestyrelsens altoverskyggende særlige julehyggefrokost.
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Ordinært bestyrelsesmøde den 19.november 2019 flyttes til 12.december 2019, kl. 17.00 - 18.30.
Derefter “julefrokost”. Hanne bestiller og afhenter smørebrød til 11 personer. Øl, vand og snaps
leveres af Erik S. Formanden indbyder de 3 gæster.
8. Evt. Nyt fra aktivitetsudvalget v/ Erk S.
• Bestyrelsen er indbudt til at deltage i møde for Nordsjællandske Møllers Frivillige den 2.11.2019.
• Møllestudietur den 9.11.2019 - indbydelse udsendt til laugets medlemmer via mail. Tilmelding til
formanden senest 2.11.2019.
• Menighedsrådet afholder Julemarked i menighedshuset den 30.11. og 1.12.2019. Formanden
“tager vagten” lørdag og Bjarne søndagen. Erik S. laver et detailprogram.
I øvrigt besluttet, at den, der stiller bil til rådighed ved udflugter til møllearrangementer, får
kørselen godtgjort med statens lave takst.
9. Diverse.
Bjarne og Erik S. mødes den 29.11., kl. 14, for at få bortskaffet grenaffald.
Erik M undersøger om møllen kan blive genoptegnet af konstruktørskolen i Næstved.
Der står 119.485,70 kr. på laugets bankkonto.
oo0oo
Karrebæk, den 24.oktober 2019
Christian von Benzon
sekretær
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