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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 31.marts 2021, kl. 16.30, ved møllen. 

 

Deltagere: 

Søren Dysted, Bjarne Jespersen, Mette Brammer, Lars Rostgård og Christian v.Benzon 

 

1) Fondsansøgninger. 

Der er modtaget afslag på støtteansøgningen til A P Møller Fonden. 

Der er modtaget positivt resultat på støtteansøgningen fra Realdania fonden, idet fonden har bevilget 
1 mio. kr. i støtte. 

Søren og Christian arbejder videre med udarbejdelse af fondsansøgninger. Foreløbigt undersøges ud 
fra en hurtig gennemgang af fondenes støtteformål mulighederne for at ansøge følgende fonde: 

• Velux Fonden 
• Nordea Fonden 
• William Demant Fonden 
• Spar Vest Fonden 
• Nykredit Fonden 
• Rockwool Fonden 

Bestyrelsesmedlemmerne skal aflevere CV, der beskriver hvilke erfaringer og kompetencer vedkom-
mende har af relevans for gennemførelse af renoveringsprojektet (uddannelser, arbejdserfaringer, for-
eningserfaringer, økonomierfaringer m.v.). CV sendes til Christian (kasserer@karrebaekmoelle.dk) 

 

2) Revideret renoveringsplan. 

Teknikergruppen v/Bjarne tager kontakt til møllebyggeren Christoffer Palle for at undersøge hvilke 
arbejder, der kan sættes i gang på de i alt 2 mio. kr., lauget indtil videre har fået tilsagn om (1 mio. 
kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og 1 mio. kr. fra Realdania). 

 

3) Generalforsamling 2021. 

Det forventes, at COVID-19 forsamlingsloftet bliver hævet, så det er muligt at afholde ordinær gene-
ralforsamling i maj 2021.  

 

4) Bestyrelsesmøde. 

Det forventes, at COVID-19 forsamlingsloftet bliver hævet tilstrækkeligt, at det er muligt at afholde 
fysisk bestyrelsesmøde ultimo april 2021. Søren udsender dagsorden med angivelse af mødetidspunkt 
og mødested. 
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5) Aflevering af identitetsoplysning for bestyrelsesmedlemmer til laugets bankforbindelse.  

Spar Nord A/S har – med henvisning til lovgivningen om foranstaltninger mod hvidvask – anmodet 
om, at banken modtager identitetsoplysninger med cpr.nr. i form af kopi af sundhedskort og kørekort 
for alle bestyrelsesmedlemmer (ikke bestyrelsessuppleanter). Der henvises til tidligere udsendt mail 
fra kassereren. Kopien af sundhedskort og kørekort bedes sendt direkte til kundemedarbejder Rasmus 
Jensen (rjs@sparnord.dk). Spar Nord A/S har på spørgsmål fra kassereren bekræftet, at det er et ube-
tinget krav om at modtage kopi af sundhedskort og kørekort (med angivelse af cpr.nr.). Modtager 
banken ikke oplysningerne, forventes kundeforholdet ikke opretholdt. 

 

ooo0ooo 

 

Karrebæksminde, den 19.april 2021 

 

Christian v. Benzon 

Sekretær/kasserer 

 

 

 

 


