KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR nr. 42 90 64 76
Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 19.maj 2022, kl. 18.30 20.00, i menighedshuset
Bethesda, Kirkebakken, Karrebæk.
Antal fremmødte: 17
Gæst til punkt 4: Mette Dinesen, udviklingskonsulent, Næstved Kommune.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Behandling af indkomne forslag:
A. Fremtiden for møllelauget! En drøftelse af, om samarbejdet med Næstved Kommune kan resultere i
en troværdigt og konstruktivt indsats, med henblik på at skaffe ca 2 millioner yderligere indenfor en
kort tidshorisont. Der er pt givet 2 millioner kroner fra to givere. Møllelauget har afholdt møde med
Næstved Kommune 20 april om emnet. Med baggrund i dette, er der forslag om at
generalforsamlingen beslutter om møllelauget fortsætter efter 19 maj 2022.
Godkendelse af budget.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, medens der i ulige år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer. Såfremt møllelauget fortsætter, er følgende på valg:
a. Maj-Britt Juel Nielsen
b. Christian v. Benzon
c. Mette Brammer
d. Erik Madsen
Valg af 1 eller 2 suppleanter. Pt er Claus Freisleben suppleant. Lars Rostgaard har trukket sig.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Evt.

Ad 1)
På forslag af bestyrelsen blev Anne Planck valgt
Ad 2)
Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag referatet.
Spørgsmål:
Øget indsats fra lokalsamfundet efterlyses
Omtale af Karrebæk Mølle i pjecer efterlyses
Bestyrelsens beretning godkendt
Ad 3)
Årsregnskabet for 2021blev omdelt og viser følgende hovedtal:
Indtægter: 4.900,00 kr
Udgifter: 9.738,39 kr
Aktiver: 102.046,08 kr.
Passiver: 102.046,08 kr.
Årsregnskabet godkendt
Ad 4)
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Mette Dinesen redegjorde – i fortsættelse af møde den 17.5.2021 med 4 repræsentanter fra kommunen
(tværkommunale arbejdsgruppe) og møllebyggeren - for Næstved Kommunes involvering i at støtte
møllelauget i dels af midlertidig nødvendig beskyttelse af møllehatten mod yderligere regnindtrængning, dels
udarbejdelse af professionelt prospekt og ansøgninger til fonde om finansiering af renoveringen af møllen.
Afgørende for kommunens involvering er, at der er lokal opbakning til renoveringsprojektet, og at det er
møllelauget, der står som ansøger om støtte hos fonde.
Den tværgående kommunalearbejdsgruppe tager initiativ til – samarbejde med møllebyggeren – at få
undersøgt muligheder for beskyttelse af møllehatten ligesom arbejdsgruppen tager fat på udformning af en
ramme for opbygning/disponering af prospektet om projektet og møllen.
Bestyrelsen tilkendegav, at den er indforstået i at fortsætte arbejdet i lyset af kommunens tilkendegivelse om
at ville hjælpe og støtte lauget i arbejdet med den midlertidige afdækningsløsning af mølletoppen og med
fondsansøgninger og finde løsninger på den efterfølgende vedligeholdelse af den renoverede mølle.
Tilslutning fra generalforsamlingen til at møllelauget fortsætter sit virke.
Ad 5)
Kassereren redegjorde for, at udgifterne i 2022 forventes at være på uændret niveau, dog med forbehold for,
at der bruges noget af kapitalen til at dække udgifter til udarbejdelse og trykning/offentliggørelse af
professionelt prospekt om møllen og renoveringsprojektet til brug for fondsansøgninger og som “reklame”
for projektet og møllen i det hele taget.
Budgetredegørelse godkendt.
Ad 6)
Forslag om kontingent for 2022 sættes til 0 kr for personer og 1.000 kr for virksomheder godkendt
Forslag om opkrævning af kontingent for 2023 for også personer afvist med 5 stemmer for og 6 imod.

Ad 7)
Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år valgtes:
a) Maj-Britt Juel Nielsen
b) Christian v. Benzon
c) Mette Brammer
d) Erik Madsen
Ad 8)
Som suppleanter valgtes Erland Christiansen og Claus Friesleben for 1 år.
Ad 9)
Som revisor valgtes for 1 år Niels Rørbech og Søren Knudsen som revisorsuppleant.
Ad 10)
Der blev atter gjort opmærksom på det væltede gelænder ved møllen.Bestyrelsen sørger for
afmærkningsbånd og søger efter frivillig til at forestå udbedringsarbejdet.

Karrebæk, den 19. maj 2022

Dirigent Christian v. Benzon
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Sekretær
Anne Planck
Dirigent
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Bilag
Bestyrelsens beretning
Siden sidste generalforsamling 7 juni 2021 har arbejdet i Møllelauget været koncentreret om at skaffe
økonomiske midler til møllens renovering. Efteråret var derfor brugt til at undersøge hvilke fonde som
umiddelbart kunne understøtte en renovering. Kassereren har brugt megen tid på at lede via sin Ipad, for at
finde pengekasser. Det viste sig vanskeligt at få yderligere penge end de 2 mio.kr som er skaffet. En af
årsagerne er muligvis, at mange møller har fået fondspenge i Danmark og fondsdepoterne ønsker at prioritere
andre spændene projekter.
Bestyrelsen har ønsket at gøre kommunen opmærksom på den økonomiske udfordring, og i november 2021
fik vi afholdt et møde med borgmesteren, der lyttede interreseret og anbefalede at vi indgik i et samarbejde
med kommunens kulturafdeling.
I det tidlige forår blev to repræsentanter fra kommunen vist rundt i møllen, og igen mødte vi en positiv vilje
til et samarbejde. 20 april deltog Mette Dinesen, Næstved Kommune i et kort bestyrelsesmøde. Mette havde
forinden præsenteret møllens muligheder og udfordringer for flere af kommunens fagcentre, som på
forskellig vis kunne være med til et samarbejde, dels om det tekniske og dels om at skaffe midler til den
egentlige renovering.
17 maj var der der påny rundvisning i møllen med den kommende møllearbejdsgruppe fra kommunen, som
pt består af en udviklingskonsulent, en arkitekt, en tømrer og Mette Dinesen om er tovholder. Desuden
deltog Christoffer Palle, møllebygger. Møllelauget og denne arbejdsgruppe er efter dette møde, enige om at
samarbejde mhp en konstruktiv udviklingsproces. Resultatet af denne rundvisning og kommunens
engagement, vil fremgå senere på denne generalforsamling.
Lidt andet er der dog også sket det sidste år! Repræsentanter fra bestyrelsen besøgte møllebygger i sommer
på hans virksomhed i Nykøbing Falster, et 25 års jubilæum, hvor vi så store træstammer, som var hentet
langvejs fra, til brug for vores mølle, desuden blev vi fint beværtet med pølser, brugere og kager.
Erik Sørensen er desværre udtrådt af bestyrelsen. Erik har været initiativtager til mange ideer og projekter og
har været bindeled mellem kirken og os, som bekendt er naboer mm, Eriks gode humør og positive holdning
har gjort, at han vil blive savnet i vores midte. Mette Brammer er som suppleant, trådt ind i bestyrelsen i
stedet. Lars Rostgård som var suppleant har ligeledes ønsket at trække sig her i foråret. Det betyder at der
kun er en suppleant tilbage.
Næstved Sociale Virksomhed i Næstved har klippet og skåret ukrudt og krat i september, da dette var ved at
ligne en regnskov og vokse os over hovedet, på et niveau der var mere end bestyrelsen med egne svedige
hænder kunne magte.
En lille traditionel julefrokost blev afholdt i december med vores nærmeste hjælpere, Louis, Hans-Jørgen og
Erik. Stor tak til Jer for at ville møllen og give en hånd med når det galt.
Så er der gået et år, hvor vi ikke har opkrævet kontigent fra medlemmer, det har dog ikke ændret ved
medlemstallet i synderlig grad.
Formanden har på et bestyrelsesmøde givet udtryk for at der mangler noget pondus og energi til at komme
videre i bestræbelserne på at få aktiviteter og processer i aktiv tjeneste. Vi mangler ikke kun yngre kræfter,
men også en booster entusiasme,- vi er en smule flade. Vi håber kommunen nu kan være et af de spark der
skal til, for at komme tilbage på sporet.
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Stor tak til bestyrelsen for samabejdet og samværet, og ikke mindst en fortsat tro på på at vi nok skal komme
videre ved fælles hjælp,- og tak til de ca 25 medlemmer som fortsat er registreret i vores kolonne bog og som
bakker op om Karrebæk Møllelaug og endelig tak til Kirken for lån af dette hus til vores mødeaktivitet.
Søren Dysted
formand
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