
KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016 
CVR nr. 37 80 38 63 

Side 1 af 2 sider 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12.12.2019, kl. 16.45, i menighedshuset Bethesda, 
Karrebæk 
 
Deltagere: Søren Dysted, Erik Sørensen, Erik Madsen, Hanne Sørensen, Bjarne Jespersen, Maj-
Britt Juel Nielsen, Mette Brammer og Christian Benzon. 
 
Dagsorden: 
 
1. Status på ansøgningsprocessen. Christian og Erik M skulle stikke hovederne sammen for at 
kvalificerer ansøgningen. 
 
Christian har den 12.12.2019 sendt ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelse af re-
staurering og om tilskud vedlagt de bilag, der tidligere er udleveret forud for bestyrelsesmødet den 
9.5.2019. Kvitering for styrelsens modtagelse af ansøgningen er sendt til bestyrelsen.  
 
2. Evaluering af mølletur til det Nordsjællandske (Fredensborg Møllelaug), hvor 12 medlem-
mer havde en fin tur til to møller, arrangeret med succes af Mette og Erik S. Vi blev budt flot 
velkommen af 4 møllefolk i uniformer som fortalte om møllerne, om udfordringer og glæder. 
 
Godt arrangement. Orienteret om erfaringer med møllebyggere; disse indgår i bestyrelsens videre 
overvejelser om laugets valg af møllebygger til at forestå renoverings-/restaurationsarbejdet. 
 
3. Lyset på møllen har nu fungeret i ca. 1 mdr. Flere fra bestyrelsen har fundet belysningen 
mod De Hvide Svaner, for svag. Derfor har Christian og Søren nedgravet nyt kabel til en 
fjerde lyskilde, som med Eriks S og Louis hjælp kommer til at lyse i senere i denne uge (elek-
triker Jacob ordner tilslutning) 
 
Den 4.lampe er nu tilsluttet. Lyset tændes fra nu af kl. 16.  
 
4. Evt. nyt fra aktivitetsudvalget v/Erik S. 
 
Intet nyt. Erik S. kontakter Niels Rørbech for at følge op på beslutningen på sidste generalforsam-
ling om etablering af Aktivitetsudvalget og formandskabet herfor. 
 
Bjarne holdt møllen åben lørdag 30.11.2019. 28 besøgte møllen. Besøgene opfordret til at melde sig 
ind i lauget. 
 
5. Forslag til bestyrelsesdatoer for 2020: 
 
Formanden foreslår følgende datoer: 

• 30.01 
• 27.02 
• 16.04 generalforsamling  
• 28.05 
• 25.06 
• 27.08 
• 02.10 
• 29.10 
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• 26.11 
• 17.12 julesammenkomst 

 
Alle møder starter kl.17.00 og afvikles i Bethesda, Karrebæk. 
 
Forslaget godkendt. 
 
6. Økonomi 
 
Drøftet orientering om status på kontingentindbetalinger udsendt af Christian 11.12.2019. 
 
Hvert bestyrelsesmedlem kontakter de medlemmer på listen i mail af 11.12.2019 fra Christian, der 
tidligere forgæves er (søgt) kontaktet, for at opfodre disse til at betale kontingent. Bjarne kontakter 
Stig H. vedr. kontingentbetaling.  
 
Foreløbigt regnskab (1.1.-11.12.2019) udsendt og gennemgået. 
 
Erik S. og Christian udarbejder forslag til driftsbudget for 2020 til forelæggelse for bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan benytte MobilPay hos Christian til kontingentbetaling ved at betale til følgende 
nummer: 6103CY 
 
Husk at skrive navn i beskedfeltet – ellers kan indbetaler ikke spores. 
 
7. Eventuelt 
På kommende møde drøftes emner på møllebyggere, der kan være interessante at kontakte for at 
høre om deres muligheder m.v. for at forestå renoveringen/restaureringen af møllen. 
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Karrebæksminde, den 13.12.2019 
 
Christian v. Benzon 
sekretær 
 
 


