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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 1.oktober 2020, kl. 17.00 på Karrebæk Skole. 

Deltagere: Søren Dysted, Bjarne Jespersen, Maj-Brit Juel Nielsen, Mette Brammer og Christian 
v.Benzon. 

Afbud: Erik Madsen, Erik Sørensen, Lars Rostgaard, Hanne Sørensen 

 

Dagsorden: 
1. Resultat fra teknikker-gruppens møde hos Erik M vedrørende klargøring af byggeproces m.m. 

så dette er i overenstemmelse med Julie Fallons ønsker og krav v/Bjarne og gruppen. 
2. Nyt fra aktivitetsudvalget, ikke mindst vedr. udarbejdelse af ny folder 
3. Mere lys på møllen, vi har måske et gratistilbud om et forsøg med mere blus på møllen. 
4. Udsendelse af nyt infoblad til laugets medlemmer 
5. Bestyrelsesmødet 17.december m/spisning 
6. Næste møde 
 

Ad 1. 

Bjarne præsenterede ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder på møllen, der indeholder 
beskrivelse af 1.fase af arbejdet og ansøgning om tilskud til 1.fase. Godkendt at Bjarne fremsender 
materialet til Slots- og Kulturstyrelsen v/Julie Fallon. Sagsbehandlingstiden for ansøgningen er op til 
3 måneder fra tidspunktet, hvor der foreligger en fuldt oplyst ansøgning. 

 

Ad 2. 

Erik S og Niels Rørbech (Aktivitetsudvalget) er i gang med at udarbejde forslag til aktiviteter, 
herunder udarbejdelse af pjece om møllerestaureringsprojektet, der præsenterer projektet og som kan 
bruges til ansøgninger til fonde om tilskud. Udvalget vender tilbage, når forslagene er 
færdigbearbejdede. Lars kan tage billeder til brug for pjecen.  

 

Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra udvalget. 

 

Ad 3. 

Bestyrelsen har fået tilbud om gratis at få 2 stk. 180W LED-projektører. Godkendt at tage imod 
tilbuddet. Søren tager kontakt til giver om opsætning m.v. 

 

Ad 4. 

Bjarne udarbejder nyhedsbrev til medlemmerne medio oktober 2020. Christian sender oplysninger 
om kontingentbetaling, der kan indgås i nyhedsbrevet. 
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Ad 5. 

Bestyrelsesmøde kl. 16.30-17.30. Middag fra kl. 18.00. Følgende indbydes: Palle, Hans Jørgen, Louis 
og Niels R. Hanne skaffer smørrebrød til 12 personer (bestyrelsen + 4 gæster). Søren sørger for 
invitation til gæsterne. 

 

Ad 6. 

Næste bestyrelsesmøder afholdes hhv torsdag den 29.oktober 2020, torsdag den 26.november 2020 
og torsdag den 17.december 2020, alle gange kl. 17.00. Møderne holdes - indtil andet måtte blive  
oplyst - i kantinen over hallen på Karrebæk Skole. 

 

oo0oo 

Karrebæk, den 1.oktober 2020 

Christian v.Benzon 

sekretær 

 

 

 

 


