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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2.september 2021, kl. 17.00 – 18.20 

 

Deltagere: Søren Dysted, Maj-Britt Juel Nielsen, Bjarne Jespersen, Christian v.Benzon 

Afbud: Erik Sørensen, Erik M. Madsen, Hanne Sørensen og Lars Rostgaard (sup.). I øvrigt ikke 
mødt: Mette Brammer (sup.) og Claus Freisleben (sup.) 

 

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 7.6.2021. 
2) Bestyrelsens konstituering. 
3) Græsslåning og kratrydning. 
4) Besøg hos Møllebygger Christoffer Palle.  
5) Officielt foto til reklame om møllen og møllelauget. 
6) Markering af 5 års jubilæum for laugets overtagelse af møllen. 
7) Status på aktivitetsudvalgets arbejde. 
8) Nyt om fondsansøgninger. 
9) Evt. bankskift. 
10) Næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 7.6.2021 

Referatet godkendt. 

 

Ad 2) Bestyrelsens konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

• Søren Dysted genvalgt som formand. 
• Erik Sørensen genvalgt som næstformand 
• Christian v. Benzon genvalgt som kasserer 
• Christian v. Benzon genvalgt som sekretær 

 

Ad 3) Græsslåning og kratrydning 

Modtaget tilbud fra firma lydende på knap 9.000 kr. Det vurderes for dyrt. Tilbud afslås. 

Kommunen (Park & Vej) forespurgt om den kan bistå lauget med at få udført arbejdet. Af-
venter svar. Supplerende forespørges Næstved Social Virksomhed om den evt. bistå. 

Som plan B arbejdes med, at formanden rundsender indkaldelse til bestyrelsesmedlemmer 
og -suppleanter samt øvrige medlemmer til at forestå græsslåningen og kratrydningen. 

 

Ad 4) Besøg hos møllebygger Christoffer Palle. 
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Søren, Maj-Britt og Christian deltog på bestyrelsens vegne ved reception i anledning af fir-
maets 15 års jubilæum og indvielse af ny værkstedsbygning. Christoffer Palle fremviste det 
lærketræ og egetræ, der tænkes anvendt til restaurering af Karrebæk Mølle. 

 

Søren varetager laugets kontakt med Christoffer Palle indtil Bjarne er ”klar igen.” 

 

Christian laver artikel til hjemmesiden og evt. også Sjællandske/Ugeavisen/Møllelauget 
om historien om det træ, der skal anvendes til møllerestaureringen. 

 

Ad 5) Officielle fotos af møllen og bestyrelsesmedlemmer. 

Besluttet at anmode Lars Rostgaard om at tage et antal fotos af møllen, som forelægges be-
styrelsen med henblik på udvælgelse af et af disse foto som møllelaugets officielle foto. 

Besluttet endvidere, at Lars Rostgaard anmodes om at tage foto af bestyrelsens medlemmer 
til brug for hjemmesiden. 

 

Ad 6) Markering af 5 års jubilæum for laugets overtagelse af møllen 

Besluttet, at 5 års jubilæum for laugets overtagelse af møllen markeres den 1.juli 2022 ved 
et offentligt arrangement. Gennemførelse af det praktiske arrangement varetages af Aktivi-
tetsudvalget, der fremlægger plan herfor for bestyrelsen primo 2022. Sagen genoptages på 
næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 7) Status på aktivitetsudvalgets arbejde 

Udsat til næste møde. 

 

Ad 8) Nyt om fondsansøgninger 

Søren, Hanne og Christian deltager i møde med Carsten Rasmussen om kommunens bi-
stand med restaureringsarbejdet. 

Der er indtil nu sendt følgende støtteansøgninger: 

• Slots- og Kulturstyrelsen: Bevilget tilsagn om støtte på 1 mio. kr. 
• Realdania: Bevilget tilsagn om støtte på 1 mio. kr. 
• A P Møller Fonden: Afslag på støtteansøgning. 
• Nykredits Fond: Afslag på støtteansøgning. 
• Fabrikant Mads Clausens Fond: Afslag på støtteansøgning 
• Spar Vest Fonden: Afslag på støtteansøgning 

 



Karrebæk Møllelaug af 2016 
CVR nr. 37 80 38 63 

Side 3 af 3 sider 

Christian arbejder i øjeblikket på støtteansøgninger til: 

• Augustinus fonden 
• Louis-Hansen fonden 

 

Det undersøges om følgende fonde er relevante at ansøge: 

• Velux fonden 
• Trelleborg fonden 

 

Følgende fonde vurderes at have støtteformål, der ikke omfatter restaurering af vindmølle: 

• Rockwool fonden 

 

Ad 9) Evt. bankskift 

Arbejdernes Landsbank er forespurgt om vilkår for bankkonto for lauget. Materiale modta-
get. Sagen genoptages på næste bestyrelsesmøde. 

 

Maj-Britt forespørger hos SparNord om vilkår for opretholdelse af nuværende bankkonto. 

 

Ad 10) Næste mødes 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 19.oktober 2021, kl. 17.00, - 18.30 i Bethesda, 
Karrebæk. 

oo0oo 

Karrebæk, den 2.september 2021 

 

 

Christian v. Benzon 

sekretær 


