KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR nr. 37 80 38 63

Referat af møde fredag den 26.juni 2020, kl. 16 hos møllebygger Christoffer Palle, Industrivangen 25,
Sundby, 4800 Nykøbing F.

Deltagere: Christoffer Palle (CP) og fra Bestyrelsen: Erik Sørensen, næstformand (ES), Erik Madsen,
bestyrelsesmedlem, teknikergruppen (EM), Bjarne Jespersen, bestyrelsesmedlem, teknikergruppen (BJ), Mette
Brammer, bestyrelsessuppleant (MB) og Christian v. Benzon, kasserer og sekretær (CvB).
CvB redegjorde for formålet med mødet, herunder behovet for at få leveret tegninger og beskrivelser af møllen
og projektet, der tilfredsstiller Slots- og Kulturstyrelsens krav for at kunne godkende arbejdet med at nedtage
og genopføre møllen, samt for at kunne opnå økonomisk støtte fra staten.
CP oplyste, at han havde været i kontakt med Julie Fallon (JF) fra Slots- og Kulturstyrelsen.
BJ oplyste, at han også havde været i kontakt med JF og at hun var tilbudt at deltage i mødet. Ifølge JF giver
det bedst mening at mødes, når lauget har leveret de nødvendige tegninger og beskrivelser.
Det blev aftalt,
•

•
•

•
•

•
•
•

At CP mødes med Teknikergruppen (EM og BJ) ved Møllen fredag den 3.7.2020, kl. 15.30 for at
igangsætte en bygningsteknisk gennemgang og beskrivelse af møllen og nedtagnings- og
opbygningsarbejdet med henblik på at kunne levere de nødvendige beskrivelser/tegninger til Slots- og
Kulturstyrelsen v/Julie Fallon,
At det kan være nødvendigt med opfølgende møde for at afslutte den bygningstekniske gennemgang;
dette aftales direkte mellem CP, BJ og EM,
At BJ kontakter Slots- og Kulturstyrelsen v/Julie Fallon inden den bygningstekniske gennemgang den
3.7.2020 for at få oplyst, om den påtænkte fremgangsmåde tilfredsstiller styrelsens krav til materialet,
der skal leveres for at kunne opnå godkendelse af arbejdet på Møllen,
At EM medbringer udskrift af eksisterende tegninger af møllen med henblik på at tilføje CP’s
bemærkninger om de byggetekniske forhold på disse tegninger,
At EM efterfølgende ”digitaliserer” tegningerne med CP’s bemærkninger samt udarbejder en
sammenskrivning af relevante tidligere udarbejdede overslag, beskrivelser, handleplaner, rapporter
m.v. om tekniske forhold omkring møllen,
At CP til BJ fremsender som inspiration prospekt om projekt om istandsættelse af anden mølle samt
en liste med sine referencer,
At EM søger at få inddraget Maj-Brit som medlem af teknikergruppen gruppens arbejde med
udarbejdelsen af den bygningstekniske gennemgang, herunder mødet den 3.7.2020 ved Møllen, og
At CvB udarbejder referat af mødet.

Efter mødet blev CP’s værksted og haller besøgt, lige som Majbølle Mølle blev besigtiget og CP forklarede
nærmere om møllens opbygning, funktion og de arbejder, han tidligere har udført på møllen.

Karrebæksminde, den 28.juni 2020
Christian v. Benzon,
sekretær

