KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR nr. 37 80 38 63

Referat af ordinær generalforsamling i Karrebæk Møllelaug af 2016 den 11.juni 2020, kl. 18.30, i menighedshuset Bethesda, Kirkebakken 7, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde.
Antal deltagere: 16
Grundet COVID-19-situationen og forsamlingsforbuddet i den forbindelse blev den tidligere indkaldte generalforsamling til afholdelse den 16.4.2020 udskudt. Der var ingen bemærkninger hertil.
Dagsorden i forhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Et foredrag med udgangspunkt i Karrebæk Mølle, af møllebygger Christoffer Palle, som bestyrelsen har godkendt til at stå for Møllens kommende renovering.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Godkendelse af regnskabet for 2019 og budget vedr. 2020 v/kassereren
6. Fastsættelse af kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår uændrede satser dvs 200 kr pr år for enkeltpersoner,
300 kr for husstande og 1000 kr for virksomheder.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Erik Sørensen
Erik Madsen
Maj-Britt Nielsen
Christian von Benzon
8. Valg af suppleanter
9. Valg af 1 revisor og gerne 1 revisor suppleant
10. Evt.
Ad 1. Valg af dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med den vedtægtsfaste frist på 14 dage, og at den
efter omstændighederne er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Bestyrelsen foreslog Anne Planck som dirigent. Forslaget blev godkendt.
Ad 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Formanden oplyste i beretningen følgende:
”Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 8 møder. Vi er pt 36 medlemmer.
Efteråret 2019 bar præg af en del besøg fra interesserede gæster, og ikke mindst høstmarked i september var meget velbesøgt med 6080 gæster, men også ved julemarked omkring 1 december kom der mange gæster. Administrationspersonale kiggede forbi i efteråret
fra HRJ. HJR har også være sponsorer på gravearbejde omkring møllen. Desuden har der været spejdere, en cykelklub og en anden
pensionistcykelforening forbi til et kig.
9 november blev gennemført en mølle tur for medlemmer til 2 møller i det Nordsjællandske, hvor vi blev budt velkommen af hvidklædte møllebyggere. Dagen blev suppleret med et kort besøg ved Fredensborg Slot hvor fruen var hjemme og garderne gik frem og
tilbage. Dagen og turen sluttede med smørrebrød på en lille beværtning i området. 11 deltog i turen.
Vi fik i efteråret has på det sidste krat, som nu ligger i en bunke et stykke fra møllen. Krat og arbejdet med at få det nedlagt og
fjernet, var et større arbejde end lige antaget, men møllen står nu mere autentisk og frit, med en større synlighed.
Bjarne Jespersen fra bestyrelsen har efteråret deltaget i et årsmøde for møllefolk.
Hanne Sørensen fra bestyrelsen, vil overfor Byrådet synliggøre og italesætte vores arbejde og hvordan vi ser fremtiden for møllen.

Side 1 af 3 sider

KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR nr. 37 80 38 63

I november fik vi lys på møllens 3 lamper af Elektriker Hemmingsen. Lyset blev tændt i starten af december, men vi var ikke helt
tilfredse med lysmængden, derfor gravede vi et nyt kabel ned og en lampe mere blev opsat, og der kom lidt mere lys på. Lyset på møllen vil fremover lyse fra 1.12 til slutningen af februar.
Bestyrelse gik lidt i pause et par mdr her i foråret pga af en virus.
Slots-og Kulturstyrelsen sagde ja tak til en invitation fra kassereren om et besøg i møllen og de dukkede op midt i marts. Julie Fallon
fra styrelsen var positiv overfor en kommende restaurering og vi gennemgik sammen de udfordringer som mølles konstruktion stod
overfor.
Bestyrelsen har nedsat en teknisk arbejdsgruppe, med Erik, Maj-Britt og Bjarne som medlemmer. Gruppen skal stå for samarbejde
med møllebygger og de byggeprocesser som forhåbentlig vil kører i de kommende år. Christian og Søren også fra bestyrelsen, vil tage sig
af fondsansøgningsarbejdet, som vil gå igang efter sommerferien. Næstved kommune vil være behjælpelig med formulering m.m. I de
konkrete ansøgninger.
Bestyrelsen har haft møde med møllebygger Christoffer Palle fra Nykøbing F. Som også har gennemført en besigtigelse af konstruktionen, det har medført at bestyrelsen har besluttet af indgå i et samarbejde med CP om renovering af møllen. CP er også blevet anbefalet af andre møllebestyrelser. CP har efterfølgende indsendt et budgetoverslag på arbejdet, til bestyrelsen.
Aktivitetsudvalg blev efter sidste generalforsamling nedsat, og har bla stået for den føromtalte mølletur. Der ønskes fortsat flere interesserede til at medvirke i dette spændende arbejde.
En kratryder er indkøbt, så vi kan vedligeholde det grønne område om møllen.
Erik Sørensen arbejder ihærdig på at få skaffe firmaer i lokalområdet til at blive medlemmer af vores Møllelaug, så vi kan mobilisere lidt flere penge til driften.
Tak til vores sponsorer, til Louis, Erik P som har givet en hånd med ved kartrydning og lys, samt Hans Jørgen som har holdt vores
hjemmeside i live. Samt en tak til bestyrelsen for holde ved og fortsat arbejde for at områdets vartegn har en fremtid.”
ooo0ooo
Beretningen godkendt.
Ad 3. Et foredrag med udgangspunkt i Karrebæk Mølle, af møllebygger Christoffer Palle, som bestyrelsen har godkendt til at stå for Møllens kommende renovering.
Christoffer Palle fortalte om
• forskellige typer af møller og hvilken type, Karrebæk Mølle er,
• restaureringsprocessen,
• grundsynspunkt: Møllen er en maskine, ikke en bygning,
• det nyttige i at optælle antal besøgende (fx nummererede adgangsbilletter),
• vigtigheden at lokal opbakning til projektet.
Christoffer Palle besvarede spørgsmål om restaureringsarbejdet, og indbød interesserede til at besøge sit værksted.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ad 5. Godkendelse af regnskabet for 2019 og budget vedr. 2020 v/kassereren
Det reviderede regnskab for 2019 blev omdelt og gennemgået af kassereren. Regnskabet udviser et resultat på 9.214,68 kr. og en balance på 121.036,11 kr. Regnskabet blev godkendt.
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Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at søge ledig likviditet placeret så afkastet er min. 0 kr. årligt for at
undgå hidtidig negativ indlånsrente.
Forslag til budget for 2020 blev omdelt og gennemgået af kassereren. Budgetforslaget blev godkendt.
Ad 6. Fastsættelse af kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår uændrede satser dvs 200 kr pr år for enkeltpersoner, 300 kr for husstande og 1.000 kr for virksomheder.
Forslag til kontingentsatser godkendt. Dog overvejer bestyrelsen hvordan lauget fremover skal styrke den lokale
opbakning til mølleprojektet og lauget, og i den forbindelse overvejes nedsættelse af kontingentsatser for at få flere
medlemmer.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg, der alle modtager genvalg:
• Erik Sørensen
• Erik Madsen
• Maj-Britt Nielsen
• Christian von Benzon
Ovenstående genvalgt for 2 år.
Ad 8. Valg af suppleanter.
Mette Brammer genvalgt for 1 år. Lars Rostgaard nyvalgt som suppleant for 1 år.
Ad 9. Valg af 1 revisor og gerne 1 revisor suppleant.
Niels Rørbech genvalgt som revisor for 1 år. Uffe Littmark valgt som revisorsuppleant for 1 år.
Ad 10. Evt.
Formanden gjorde ”reklame” for muligheden for at kunne deltage i Aktivitetsudvalget, som Erik Sørensen og
Niels Rørbech er tovholder for.
Møllebesøgende bliver opfordret til at melde sig ind i lauget.
Formanden viste omtale af møllen med tilhørende digt af A. Ditlevsen på forsiden af Sydsjællands Social-Demokrat den 6.4.1946.
Karrebæk, den 11.juni 2020
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Anne Planck, dirigent

Christian v. Benzon, referent
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