
 
 
 

Karrebæk Mølle - Nyhedsbrev og betaling af årskontingent. 
	
Kære Mølleven 
 
Du har tidligere vist interesse for Karrebæk Mølle og støttet os i arbejdet med at få “genoplivet” 
møllen.  Det er vi glade for, og vi håber, at du fortsat vil støtte ved at være medlem af møllelauget. 
Det kan ske ved at betale årskontingent som er 
 

• 200 kr. for enkeltmedlemmer 
• 300 kr. for hele husstanden 
• 1.000 kr. for firmaer. 

 
Kontingent bedes betalt  - senest den 29.november 2019 - til Karrebæk Møllelaug af 2016’s 
bankkonto i Spar Nord A/S, Næstved afd. på 
 
Registrerings- og Kontonummer: 98192540007821 
 
HUSK: Skriv dit navn og e-mailadresse i meddelsesfeltet, når du betaler - ellers kan vi ikke finde 
frem til indbetaleren. Tak. 
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NYT fra Karrebæk møllelaug - efterår 2019 
 
Det er nu et år siden vi sidst udsendte et lille Nyhedsbrev. Vi kaldte den 'kvartalsberetning', og 
havde da også en ambition om at der skulle komme fire om året. Det har vi desværre ikke formået at 
overholde, og i tidens ånd vil vi gerne sige undskyld. Vi har ikke opgivet ambitionen om 
kvartalsvise beretninger, men realistisk set må det nok forventes at frekvensen af disse beretninger 
bliver afpasset efter hehov. 
 
Landskabspleje 
Den rydning af krat og træer omkring møllen som vi beskrev i vores sidste beretning er nu 
gennemført. Når man nærmer sig fra Næstvedsiden ser man nu ikke bare hele møllen, men også 
højen den står på og Humlebjerget som højen står på. Det er vi meget glade for, og har også 
modtaget nogen ros for. Bortset fra rækken af træer på bakken nedenfor, som HRJ tog sig af, er 
arbejdet udført ved frivilligt arbejde, overvejende af bestyrelsesmedlemmer, men også Louis og 
ikke mindst Erik Jacobsen, har gjort en stor indsats. Vi skylder også stor tak til Hans Christensen fra 
nabogården med æbleplantagen, som har stillet sin traktordrevne flishugger til rådighed. Arbejdet 
har været større end vi havde forestillet os. Nogle mirabeller og tjørne havde vokset sig til store 
træer filtret grundigt ind i hinanden. Fire arbejdsdage skulle der til, og da det er svært at finde dage 
hvor alle kan komme, ikke mindst i sommerperioden, har der været lidt for lange perioder hvor 
området har lignet ragnarok. Vi håber ikke at alt for mange har følt sig generet af dette. 
 
Belysning 
Snart vil man også kunne nyde udsigten til møllen om aftenen. Tre led-projektører er blevet sat op 
til at belyse møllen i nogle timer morgen og aften i perioden 15/11 til 1/3. Opsætningen har ikke 
kostet os noget, idet en anonym elektriker i Næstved har doneret kabler og kabelrør, som HRJ har 
gravet ned for os. Lamperne er doneret af NVC Lighting i Lynge, og el-firmaet Hemmingsen i 
Karrebæk har stået for montagen. 
 
Besøg i møllen 
Møllen har været godt besøgt i dette efterår. Ved høstmarkedet i september har 60 – 80 gæster 
benyttet sig af muligheden for at komme ind og se møllen. Flere grupper af 15 – 20 personer har 
fået fremvist møllen efter bestilling via hjemmesiden, blandt andre en cykelklub, en gruppe spejdere 
og HRJ's administrationspersonale. 
 
Ansøgninger 
Til sidst vores smertensbarn: ansøgningen om tilladelse og økonomisk støtte fra Slots- og 
Kulturstyrelsen. Vi har endnu ikke fået ansøgningen afsted, men vi føler os nu klar, og forventer at 
den kommer af sted i nærmeste fremtid. Først når den er gået igennem kan vi begynde at søge fonde 
om de mange penge der bliver brug for. Men møllen er jo ikke ved at falde sammen, og vi føler at 
det er vigtigere at vi gør det rigtigt snarere end at gøre det hurtigt,. Så hav tålmodighed med os – vi 
gør hvad vi kan. 
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Du kan læse mere om møllen på laugets hjemmeside: www.karrebaekmoelle.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016 
CVR nr. 37 80 38 63 
 
Christian von Benzon 
Kasserer 
 
Alleen 32, 2., 3 
4736 Karrebæksminde 
 
T: 28 14 40 17 
M: kasserer@karrebaekmoelle.dk 


