KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR nr. 37 80 38 63
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 19.oktober 2021, kl. 17.00 – 18.20, i Bethesda,
Kirkebakken, Karrebæk.
Deltagere: Søren Dysted, Christian v. Benzon, Erik M. Madsen, Erik Sørensen, Maj-Britt Juel
Nielsen, Bjarne Jespersen, Lars Rostgaard, Mette Brammer
Afbud: Hanne Sørensen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foto af møllen v/Lars.
Status på græs-og kratrydning omkring møllen v/Søren.
Møde med borgmester om møllens fremtid og finansiering v/Hanne.
Status på fondsansøgningsarbejdet og brev til styrelsen om udsættelse af
millionudbetalingen til næste år v/Christian.
Nyt fra aktivitetsudvalget med udgangspunkt i den af Erik, udsendte sommerskitse.
Aktivitet omkring jul, incl. belysning af møllen v/Søren.
Forslag om næste møde /julefrokost.
Økonomi v/Christian.

Ad 1. Foto af møllen v/Lars
Foto nr. 4713-2 er valgt som officielt foto. Lars sender andre fotos af møllen til Søren med henblik
på at et udvalg heraf bliver lagt på laugets hjemmeside.
Ad 2. Status på græsslåning og kratrydning omkring møllen v/Søren
NSV engageret for 250 kr./timen. Der er stort set ryddet nu. Regning endnu ikke modtaget.
Ad 3. Møde med borgmester om møllens fremtid og finansiering v/Hanne
Søren, Hanne og Christian holder møde med borgesteren den 23.11.2021.
Ad 4. Status på fondsansøgningsarbejdet og brev til styrelsen om udsættelse af
millionudbetalingen til næste år v/Christian
Christian og Søren tager kontakt inden 1 års fristes udløb, den 2.11.2021, til Slots- og
Kulturstyrelsen for at få udskudt tidspunkt for det tilsagte støttebeløbs anvendelse.
Christian fortsætter arbejdet med udarbejdelse af ansøgninger om støtte til restaureringsarbejdet.
”Tips- og Lotto-udlodningsmidlerne” medtages på listen over kommende ansøgninger.
På de kommende bestyrelsesmøder optages fast punkt om bestyrelsens fremadrettede arbejde.
Ad 5. Nyt fra aktivitetsudvalget med udgangspunkt i den af Erik udsendte aktivitetsskitse.
Erik Sørensen kan desværre ikke fortsætte i bestyrelsen og derfor heller ikke i Aktivitetsudvalget.
Bestyrelsen har fuld forståelse for Erik Sørensens beslutning.1.suppleanten indtræder i bestyrelsen,
Mette Brammer. Lars Rostgaard bliver herefter 1.suppleant og Claus Friesleben 2.suppleant
Der optages punkt på dagsorden til næste bestyrelsesmødet om Aktivitetsudvalget.
Ad 6. Aktivitet omkring jul, inkl. belysning af møllen v/Søren.
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Bjarne tænder for belysningen den 1.søndag i advent, den 28.12.2021. Belysning i tidsrummet kl.
06.30 – 08.00 og 16.30 – 22.30.
Ad 7. Forslag om næste møde/julefrokost.
Bestyrelsesmøde med efterfølgende jule-”frokost” afholdes onsdag den 8.12.2021, kl. 17, i
Bethesda, Kirkebakken, Karrebæk. Hanne bestiller og afhenter smørrebrød. Bestyrelsens 7
medlemmer, de to suppleanter, Erik S, Louis og Hans Jørgen, i alt 12 personer
Ad 8. Økonomi v/Christian
Pr. 19.10.2021 er der 105.193,81 kr. på laugets bankkonto.
oo0oo
Karrebæk, den 19.oktober 2021
Christian v. Benzon
sekretær
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