Beretning fra Karrebæk møllelaug. Oktober 2020

Tilbud fra møllebygger Christoffer Palle
Der er ikke så meget nyt at fortælle siden forrige beretning. Til gengæld er det godt nyt. Den ny
møllebygger, som vi fortalte om i sidste beretning, fremsendte et tilbud, som bestyrelsen på et
efterfølgende møde besluttede at gå videre med.
Ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen
Som før berettet har vi tidligere indsendt en ansøgning til styrelsen, hvor der imidlertid manglede en
detaljeret projektbeskrivelse. Vi talte så med vores ny møllebygger om hvordan vi kom videre med
dette. Da han ikke har det godt med at udtrykke sig skriftligt, blev aftalen at to fra vores
teknikudvalg skulle mødes med ham i møllen og gennemgå projektet i detaljer. Ud fra notater fra
denne gennemgang og detaljer i møllebyggerens tilbud, kom vi frem til en projektbeskrive, som
derefter blev fremsendt til styrelsen.
Vores sagsbehandler, Julie Fallon, var tilfreds med projektbeskriven som sådan, men gjorde
opmærksom på at den ikke stemte overens med den tidligere indsendte ansøgning - bl. a. opererede
den første møllebygger med fem faser og C. Palle kun med tre. Udvalget aftalte så at mødes for at
indgive en ny ansøgning, men her kom pandemien på tværs, da to af deltagerne måtte lade sig teste
for covid19. Heldigvis var ingen smittede, og udvalget nåede at mødes og udarbejde en ansøgning
inden sidste bestyrelsesmøde, den 1. oktober, hvor ansøgningen blev godkendt og indsendt.
Som man kan se, bærer forløbet præg af at ingen af os har erfaring med denne type arbejde, men nu
ser der ud til at være styr på det. Vi venter nu på styrelsens godkendelse, hvorefter vi endelig kan gå
i gang med at søge diverse fonde om de mange penge der skal til.

Belysningen
Den mørke tid er på vej tilbage og vi glæder os til igen at kunne skabe stemning med oplysning af
møllen. Vi har fået tilbudt endnu to led-projektører som andre har fået tilovers. Vi håber hermed at
kunne opnå en bedre virkning af nordsidens belysning, så møllen fremtræden bedre når man
nærmer sig fra Næstved-siden.
Nyt fra kassereren
Kassereren minder om at det nu er tid til indbetaling af kontingent for det kommende år.
Kontingentet er som følger:
Enkeltpersoner 200 kr
Husstand
300 kr
Firma
1000 kr
Beløbet kan indbetales til
SPAR NORD BANK A/S
Næstved afdeling
Reg.nr. 9819
Konto nr. 2540007821
Husk at skrive navn og adresse i forbindelse med indbetalingen.
Efterskrift: Den længe ventede nyhed
Ovenstående beretning skulle have været udsendt for en måned siden, der manglede bare
kontooplysningerne, og i stedet sænkede glemslens tætte tåger sig. Det er selvfølgelig beklageligt!
Til gengæld betyder det at vi nu kan bringe den glædelige nyhed som vi har ventet på meget længe:
Slots og Kulturstyrelsen har godkendt vores projekt, og ikke blot givet tilladelse, men også bevilget
et tilskud på 1.000.000 kr! Langt mere end vi havde turdet håbe på

