KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016
CVR NR. 42 90 64 76

Referat af bestyrelsesmøde den 01.09.2022, kl. 17.00, i Bethesda, Kirkebakken, Karrebæk.
Deltagere: Søren Dysted, Bjarne Jespersen, Mette Brammer, Claus Freiesleben, Christian v. Benzon,
Afbud: Maj-Britt Juel-Nielsen, Hanne Sørensen. Øvrige ikke deltagende: Erik M.Madsen.
Formanden redegjorde for forløbet siden mødet den 17.maj 2022 med repræsentanter for NK.
Det er aftalt med møllebyggeren, at møllehatten skal inddækkes midlertidigt. Finansiering sker med laugets
egne midler, da NK ikke ser sig i stand til at dække udgiften, der andrager ca. 38.000 kr. inkl. moms.
Arbejdsfordeling udarbejdet af NK (senest opdateret 16.06.2022) er udsendt til bestyrelsen i juni 2022,
hvoraf bl.a. fremgår hvilket opgaver omkring udarbejdelse af ansøgningsmateriale/prospektmateriale,
møllelauget skal tage sig af.
Formanden har d.d. modtaget foreløbigt “Ansøgningsmateriale” udarbejdet af NK, der indeholder følgende
punkter:
o Indledning
o Kulturarvsprojekter
o Mål for restaureringsprojektet
o Restaureringsplan og budget
o Projektorganisation
o Fundingstrategi
o Destinationspotentiale
o Driftorganisation og driftsbudget for møllen
o 5 årigt årshjul
o Karrebæk Mølles historie og funktion
o Danske møller anno 2022
o Møllebyggeren Christoffer Palle
Samt opdateret Arbejdsfordeling.
Til mødet med repræsentanterne fra NK den 05.09.2022 er der følgende dagsorden:
1. Velkomst og rammesætning af mødet og godkendelse af dagsorden
2. Tidsplan for fundraising-processen
3. Drøftelse af disposition og råtekster
4. Brainstorm på indhold til afsnittet “5 årigt årshjul”
5. Brainstorm på indhold til afsnittet “Driftsorganisation”
6. Eventuelt
Bestyrelsen godkendte, at NK’s materiale og dagsorden danner grundlag for drøftelserne og det videre
arbejde, herunder fordeling af opgaver på hhv. NK og møllelauget.
Bestyrelsens repræsentanter til mødet den 05.09.2022 er bemyndiget til på laugets vegne at give bindende
tilsagn om de opgaver, som lauget forpligter sig til at udføre i projektprocessen.
Formanden foretager en indledende gennemgang af kasser med tidligere modtagne dokumenter om møllen
og projektet som led i forberedelsen til mødet den 05.09.2022. Tilsvarende gør kassereren for så vidt angår
tidligere udarbejdet materiale anvendt til tidligere ansøgninger om støtte/tilskud.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 08.09.2022, kl. 17.00 i Bethesda med følgende dagsorden
1. Opfølgning på mødet den 05.09.2022 med NK om projektprocessen.
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2. Fordeling af arbejdsopgaver til bestyrelsesmedlemmerne.
3. Eventuelt.
Afbud meddeles til formanden.

Karrebæk, den 01.09.2022
Christian von Benzon
Sekretær
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