
 

 
Referat af bestyrelsesmøde, den 6. oktober 2014 

 

Deltagere: Leo Helmer, Dorthe Hyldahl, Kim Hedegaard, Klavs Vilhelmsen, Ole Riis 

Referent: Leo Helmer 

 

1. Generel information 

 

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 3. november 2014 kl. 19.00 hos Dorthe og Kim.  

Dorthe sørger for kaffe og kage. Leo og Irma sender indkaldelser til medlemmer senest 14 

dage før generalforsamlingen.  

 

Efter mødet: Ole Riis og Ove er på valg. Ole modtager genvalg. Ove?  

 

Leo laver oplæg til bestyrelsesberetning.  

  

2. Økonomi og medlemsforhold 

 

Likvide midler: kassen kr. 1.375,- banken kr. 84.617,-. P.t. har 87 medlemmer betalt. Alle 

opfordres til at hverve nye medlemmer.  

 

3. Ansøgninger 

 

Leo og Jørn er tovholdere på gode ansøgninger til diverse fonde, så snart tinglysningen er på 

plads. Dorthe mener ikke der tager mange dage at tinglyse.  

 

Vores tidligere projektbeskrivelse skal kigges igennem med henblik på de kommentarer, vi 

fik i forbindelse med støtten fra Forskønnelsespuljen.  

- der er ikke interessetilkendegivelser fra relevante interessenter (skoler og kul-

tur/hostoriske/naturforeninger. Der er enighed om, at disse skal indhentes. 

- der efterlyses lidt redegørelse for, hvad møllen skal bibringe lokalområdet. Redegørel-

se skal indeholde formidlingsindsats, åbningsdag og aktiviteter i og ved møllen. Den-

ne skal laves. Se tidligere ”idekatalog” (Bilag til mødereferat af 18. aug. 2014) 

- det er uvist om Kulturarvsstyrelsen skal godkende restaureringen og om der kræves 

byggetilladelse. Jørn Carlsen ville tage kontakt til Kulturarvsstyrelsen, her rykkes for 

en tilbagemelding. 

- der mangler redegørelse for, hvorledes drift og vedligehold forventes varetaget. 

- der mangler en egtl. tidsplan for projektets gennemførelse. Denne kan ikke laves på 

nuværende tidspunkt. 

 

Leo kontakter Forskønnelsespuljen (når tinglysningen er på plads) om der kan gives tilladelse 

til igangsætning af registrering af møllebygger og renovering af gulvbrædder / etageadskillel-

se.  
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4. Dansk Mølledag 

 

Intet at bemærke  

 

5. Infotavle til jævnstrømsgenerator 

 

Der er ikke bemærkninger til det forslag, der er rundsendt, hvorfor Leo sætter gang i produk-

tionen. Gentages 5. gang.  

 

Forslag fra kassereren efter mødet: Vi afventer med at bruge penge på infotavle indtil ejerskif-

tet er tilendebragt, og vi igen har styr over økonomien.  

 

6. Møllepuljen 

 

Der er møde på Sjælland næste gang. Huul Møllelaug deltager ikke, da deltagelse er dyrt og 

tidskrævende på en alm. hverdag.  

 

7. Vandindvindingstilladelse 

 

Intet at bemærke  

 

8. Ejerskifteforhold 

 

Dokumenterne er kommet tilbage fra advokat i rettet tilstand, og blev endeligt underskrevet af 

både sælger og køber på mødet.  

 

Leo beder advokat om at tinglyse.  

 

Leo undersøger ved advokat, hvordan betaling til Dorthe kan ske. Møllelauget har ikke de 

nødvendige likvide midler selv. Der er givet tilsagn om kr. 90.000 fra Vokslev Sparekasses 

Fond.  

 

Dorthe tager kontakt til Nykredit vedr. relaksationen.   

 

9. Inspirationstur omkring formidling 

Tur til Vildmoseporten og evt. Vildmosecentret udsættes til foråret.  

 

Det er imidlertid vigtigt at vi får vores tanker omkring formidlingsdelen beskrevet i vores 

ansøgning. Ole har en bekendt, som måske kan hjælpe os med gode input. Ole undersøger. 

Jørn kunne muligvis også have nogle formidlingskontakter.   

 

10. Restaurering af bro over indløb til møllen 

 

Tilbagemelding fra Jørn Carlsen lyder på, at broen tidligst vil blive renoveret i 2017 – 2018. I 

mellemtiden har Kim selv repareret og malet gelænderet.  
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11. Diverse 

 

Området er blevet et populært sted for fotograferinger af brudepar og konfirmander. 

Dette skal medtages i vores projektbeskrivelse. 

 

12. Næste møde 

 

Generalforsamling d. 3. november 2014 kl. 19.00 hos Dorthe og Kim.  

 
 


