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Referat af bestyrelsesmøde i Karrebæk Møllelaug af 2016 onsdag den 20.maj 2020, kl. 
17.00. 
 
Deltagere: Søren Dysted, Erik Sørensen, Maj-Britt Juel Nielsen, Bjarne Jespersen, Christian 
v. Benzon. 
 
Afbud: Hanne Sørensen, Erik Madsen. 
 
Dagsorden: 
 
1. Forslag fra formanden om at der afholdes generalforsamling i juni mdr. Med samme 

struktur og indhold som planlagt ift generalforsamlingen som skulle være afholdt i 
april. Planlægning drøftes. Forslag: 11 juni kl. 18.30 med bestyrelsesmøde forud kl. 17. 

 
Beslutning:  
o Forslag om generalforsamling den 11.juni 2020 vedtaget. Hvis forbuddet mod for-

samlinger over 10 deltagere ikke er lempet, aflyses generalforsamlingen. 
o Søren udsender indkaldelse til generalforsamlingen til medlemmer i ht. reviderede 

mailliste. 
o Godkendt at bestyrelsen foreslår Anne Planck som dirigent. 
o Bjarne har indbudt møllebyggeren, Christoffer Palle, til at deltage i generalforsam-

lingen og her fortælle om restaureringsprojektet.  
o Bestyrelsen indstiller bestyrelsesmedlemmerne Maj-Britt, Erik S., Erik M. og Chri-

stian genvalgt. 
o Bestyrelsesmøde afholdes forinden generalforsamlingen kl. 17.00 – 18.30. Erik S. 

sørger for øl og vand til generalforsamlingen samt sandwich til bestyrelsen. Søren 
sørger for småkager til generalforsamlingen. 

 
2. Erfaringer fra belysningen i vinter på møllen /Søren 

 
Beslutning:  
Drøftelse af, om belysningen er tilstrækkelig kraftig. Indtil møllerestaureringen er afslut-
tet, foretages der ikke ændringer i belysningen. 
 

3. Status på arbejdsgruppen arbejde vedr. den fysiske renovering /Bjarne. 
Christoffer Palle har fremsendt forslag til renovering og prisoverslag på 7.194.000 kr. 
inkl. moms og tillæg på 10% til uforudsete udgifter, som vi kan drøfte. Der lægges op 
til en beslutning om vedtagelse af CP’s forslag med pris og med CP som møllebygger. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen meddeler møllebyggeren, C Palle Snedker- og Tømrerfirma, at lauget gerne 
vil indgå skriftlig, betinget aftale med firmaet om restaureringsarbejdet for Karrebæk 
Mølle i henhold til hans tilbud af 12.4.2020.  

Aftalen er betinget af, 

o At Slots- og Kulturstyrelsen fra firmaet modtager de nødvendige tegninger og 
materiale- og metodebeskrivelser mv. for at styrelsen godkender restaurerings-
arbejdet og giver tilsagn om økonomisk støtte hertil, og 
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o At lauget kan få bindende tilsagn fra fonde mv til fuld finansiering af udgifterne 
til restaureringsarbejdet ud over den støtte, Slots- og Kulturstyrelsen måtte give 
til arbejdet. 

 
Bestyrelsen forventer, at firmaet direkte kontakter Slots- og Kulturstyrelsen v/Julie Fal-
lon for at få afklaret hvilket materiale, styrelsen skal modtage for at restaureringsarbej-
det kan godkendes og støtte kan gives. 

Søren melder tilbage til firmaet med kopi til Julie Fallon i forlængelse af hendes mail af 
24.3.2020 i forlængelse af besigtigelsen den 11.3.2020. Teknikergruppen (Bjarne, Maj-
Britt, Mette og Erik M.) mødes herefter med firmaet. 

Fondsgruppen (Søren og Christian) påbegynder arbejdet med at indkredse mulige 
fonde, der kan være interessante at ansøge om tilskud fra. 

 

4. Status på arbejdet med at få medlemmerne til at komme til lommerne og betale kontin-
gent/ Erik S. 
 
Beslutning: 
Aktuelt 24 betalende medlemmer. Saldo pr. 20.5.2020 på kontoen er 111.016,79 kr. Erik 
S. fortsætter medlemsfremmearbejdet, når COVID-19 er overstået, forventeligt i efter-
året  

 
5. Nyt fra aktivitetsudvalget /Erik S. 

 

Beslutning: 

Erik S. har kontaktet Niels Rørbech, der er indforstået med at indtræde for formand for 
Aktivitetsudvalget efter generalforsamlingen. Erik S. kontakter Niels for sammen med 
ham at lave en aktivitetsplan for resten af 2020.  

 

6. Indkøb af kratrydder.  

Beslutning: 

Søren indkøber kratrydder. Søren og Bjarne sørger for rydningen. 

 

7. Bestilling af 3 nøgler til møllen 

Beslutning:  

Erik S. bestiller 3 stk. nøgler til møllen (møllebygger, Christian og ekstra). 

oo0oo 

Karrebæk, den 20.maj 2020 

Christian v. Benzon, sekretær 


