Referat af bestyrelsesmøde afholdt i Bethesda 27. februar 2020
Status på udarbejdelse af driftsbudget /Erik S og Søren.
Punktet udsendes til næste møde, så Erik S. og Christian har mulighed for at drøfte budget inden det
forelægges. Mette sender en opdateret virksomhedsliste til Erik S. i forbindelse med hans kontaktarbejde
til lokale virksomheder mht. medlemsoptagelse.
Status på, hvordan det går med indbetalinger af kontingent for 2019 /Søren.
Erik S. får listen med ikke betalte medlemmer og vil forsøge at kontakte dem, så betalingerne kan
komme i hus. Bjarne nævner de manglende betalinger i sit infobrev.
Start af planlægningsproces af generalforsamlingen 16. april /Søren.
Der holdes alm. bestyrelsesmøde kl.17.00. Generalforsamling fra kl.18.30 i Bethesda, Karrebæk.
Søren søger for småkager, Erik M. sørger for øl og vand. Erik S., Maj-Britt og Mette møder kl.16.30 og vil
lave det praktiske.
Møllebygger Christoffer Palle inviteres som foredragsholder, kan han ikke, inviteres Peter Castberg.
Bjarne kontakter foredragsholdere og laver aftaler om deltagelse. Søren udsender indkaldelse til
generalforsamling midt i næste uge. Bestyrelsen anbefaler Anne Planck som ordstyrer.
Status på, hvordan det går med udsendelse af infoblad.
Bjarne udsender infoblad snarest mulig og har fået input fra bestyrelsesmedlemmer til indhold. Søren
sender et par møllebilleder til Bjarne, som kan bruges i bladet.
Status på ansøgningsarbejdet, samt igangsættelse af næste step mht. kontakt til møllebygger og
budgettal for renovering og besøg af repr. fra Slots og Kulturstyrelsen.
(Se evt. Christians udsendte materiale af 20.01)
Christians forslag om proces for det videre, drøftes. Det vedtages at nedsætte en teknikgruppe med
Bjarne som fmd. og Erik M., Maj-Britt og Mette som øvrige medlemmer. Bjarne indkalder snarest til
første møde. Christian og Søren tager sig af fondsansøgninger, når teknikgruppen melder klar ift. de
yderligere bygningsmæssige præciseringer.
Det er sandsynligt, at der skal bruges ekstern bistand der koster penge, der gives fuldmagt til at benytte
midler til dette arbejde i teknikgruppen, indenfor acceptabel ramme. Formand og kasserer skal kende til
udgifter i denne forbindelse. Christoffer Palle /Nykøbing Falster, anbefales som møllebygger til Karrebæk
Mølle.
Der er besøg af to repr. fra Slots- og Kulturstyrelsen i møllen 11. marts kl.08.30. Bjarne og Søren deltager
(evt. Christian)
Nyt fra Aktivitetsudvalget v /Erik S om b.la. Niels Rørbechs deltagelse i udvalget.
Niels R. Kan deltage efter sommerferien. Erik S. efterlyser flere og mere aktive medlemmer i udvalget,
det er svært at få gang i de aktiviteter som ønskes. Emnet drøftes på generalforsamling i april.
Evt.
Der er fælles møllemøde 25. april. I Skælskør. Bjarne vil gerne deltage.
Søren udleverer alt teknisk papirmateriale som er fundet i Palle Birks kasser, samt talark og div.

