
 
 

Bestyrelsesmøde nr. 55 - 18. januar 2020 

Deltagere:    

  Kim  24 21 88 07 Dorthe  23 20 91 87 
  Lasse  40 62 29 19  Ole  24 63 34 38   
  Karl Kristian  51 74 02 38 Leo  22 87 71 70 (ref.)   

Afbud / fraværende:   Jørn  22 22 97 20 Ove 29 26 23 09  

 

1. Godkendelse af sidste referat   Aktion 

Sidste referat blev godkendt.   

Kursiv tekst er fra tidligere mødereferat.  

 

2. Konstituering    

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: 

Formand Leo 
Næstformand Karl Kristian 
Kasserer Dorthe 
Sekretær  Ole 
Vedligeholdelse Lasse (senere) 
Ordinært medlem  Ove 
Associeret medlem  Kim 
Associeret medlem Jørn    

 

3. Drift - vedligeholdelse   

Der kommer rigtigt meget regnvand i hjørnet ved spildevandstanken. Vandet graver en rende 
foran indgangsdøren. Der var enighed om at lave en lille fordybning med piksten sat i beton, 
som regnvandet kan ledes bort i. - Etableres til forår 2020.  

Regnvandet pjasker ned på murværket, som suger vand. Derfor blev i stedet aftalt, at 
der skal etableres en tagrende magen til den på bygningens anden side. Denne tag-
rende skal dog nok være et nummer større. Kim er tovholder og starter opgaven op.  

Lasse har skaffet et rustfrit bord fra hans arbejdsplads, som vi sagtens kan bruge som kaffe-
udleveringsdisk. Lasse kan muligvis også skaffe et lidt længere bord med vask senere. Det ta-
ger vi også gerne imod. - Bordet er desværre 800 mm bredt, så det skal kortes ned, men det 
mener vi også godt vi kan.  

Når vi kender størrelsen på bordet, kan Ole sandsynligvis godt skaffe en rustfri bord-
plade billigt.  

Leo sætter skrivepulten op. - Opsætning afventer foråret. – Gentagelse. 

Kim tæller op, hvor meget imprægneringsvæske der blev brugt til taget, så vi ved, hvor meget 
der skal købes næste gang. Der skal tilsættes 10 % linolie. 

Der blev brugt 7½ bøtte maling á 5 ltr. Skal noteres i vedligeholdelsesmappe.  

Der skal laves en vedligeholdelsesmappe. Leo foreslår, at der udpeges en vedligeholdelse-
tovholder i bestyrelsen. Bestyrelsen bifalder dette, men ønsker at afvente til efter generalfor-
samlingen og den efterfølgende konstituering.  

Lasse starter vedligeholdelsesmappe op, når han ikke længere er presset på arbejde.   
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Lasse 

4. Restaurering af mølleværk  

 
Leo går i gang med udarbejdelse af budget. - Efter Michaels konkurs kan vi ikke længere an-
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vende hans tilbud i budgetteringen. Der var enighed om, at der skal indhentes 2 tilbud fra hhv. 
snedker- og tømrermester Christoffer Palle (C-Palle), Nykøbing F. og Tømrer- og Snedkerfir-
maet Karl D. Petersen, Sønderborg. - Leo ville gerne have to personer til at indhente disse til-
bud, da han selv er noget ophængt for tiden. Nogle ville gerne overveje lidt, hvorfor beslutning 
afventer næste møde.  

Karl Kristian indkalder til møde, hvor udgangspunktet er Michaels tidligere overslag – 
renset for priser, selvfølgelig. Karl Kr., Kim, Ole og Leo vil gerne deltage i mødet. Leo 
fremsender Michaels tilbud til Karl Kr.  

Leo kontakter Peter Jørgensen fra Godthåb Hammerværk for at høre om de evt. kan hjælpe 
med de smedereparationer, som Michael kun har skønnet. Godthåb Hammerværk har meldt 
tilbage, at de sikkert ikke kan hjælpe, men gerne vil komme og se. På mødet blev aftalt, at Leo 
skulle forsøge at arrangere et besøg torsdag d. 5. september, men Hammerværket holder 
Smede- og håndværkerdag søndag d. 8. september, hvorfor dette ikke er muligt. Anden dag af-
tales. Karl Kr. overtager opgaven. Leo videresender kontaktoplysninger til Karl Kr.  

Yderligere kontakt med Godthåb Hammerværk afventer til afholdt møde med mølle-
byggerne.  

Kim laver låge i guvl, så den kan åbnes, og man kan komme til at se vandturbinen. – Genta-
gelse.  

Overslag på trådvæg og skydedør mellem bag- og formølle færdiggøres af Ove. 
(Lasse har fået lavet en trådvæg på arbejde til kr. 480 pr. lbm.) – Gentagelse. 

Der blev aftalt at budgettere med kr. 60.000 til belysning i møllen.  

Husk også: 
- rist i gulv over gammel vandkanal 
- borde og stole 
- formidling 
- kaffekværn 

Leo kontakter Lise Andersen og spørger om vi må komme på besøg i Hadsund Museum og 
forsøge at male kaffe på én af de undervisningskværne, som Lise har købt. Det kunne eventu-
elt være en tur for hele bestyrelsen. - Lise mener sagtens, vi kan male kaffebønner, og vi må 
meget gerne komme på besøg. Leo forsøger at arrangere et besøg i oktober mdr. Leo kontak-
ter Lise. Kunne være en lørdag formiddag i november.  

Besøg hos Lise udskydes til efter 1. april.   

Jørn har fremsendt oversigt over mulige fonde, som vi kan søge. Jørn og Leo aftaler møde, når 
budget foreligger. 

Jørn har oplyst, at han forventer at kunne deltage lidt mere i møllearbejdet efter 1. 
april. Dejligt.    

 
 
 
 
 
 
 
Leo og KK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Restaurering af bygning  

Michael er gået konkurs. Hans sikkerhedsstillelse har vi frivilligt nedskrevet til 2 % = kr. 48.400 
efter Michael udbedrede ”de sidste” mangler. Leo har efterfølgende købt stormjern, som Mi-
chael (nu af forståelige grunde) ikke kunne skaffe. Kim monterer de 6 stormjern. 

Der mangler et par stormkroge mere. Kim klarer.   

Dorthe har givet Kim en 6 m. rygningsstige i julegave, så møllelaugets behov er dæk-
ket indtil videre.    

Nærværende bestyrelsesmøde startede med en grundig mangelgennemgang af møl-
len. Leo udarbejder liste med foto, og sender indkaldelse om 1. års gennemgang til 
kurator. Kurator har indgået aftale med Michael, om at lave eventuelle mangler.  

Karl Kr. og Leo deltager i 1. års gennemgangsmøde 

Kim downloader billeder fra sin telefon, så vi også har dem sikkert i havn. - Gentagelse.  

 

 
 
 
 
Kim 
 
 
 
Leo 
 
 

Leo og KK 

Kim  
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6. Formidling  

Huul Mølle er med i Nibe Guiden, som udgives af Nibe Turistforening. Medlemskab overvejes 
på sigt, men ikke nu.  

Huul Mølle er med i Dansk Møllerforenings internationale mølletursguide – Via Molina.  

Huul Mølle er med i en ny turistpjece ”oplev Aalborg Fjordland”. 

Er der andre steder vi kunne annoncere?  

VisitAalborg mente det var meget vigtigt, at man på sin hjemmeside oplyste mest muligt. Bl.a. – 
hvad vil man sælge – åbningstider – handicapforhold – parkering – kan man købe mad og drik-
ke, eller er der et sted, hvor man kan spise sin medbragte madpakke. Leo opdaterer hjemme-

side og forsøger at gøre den lidt mere indbydende. 

Er sket.    

Dorthe laver en Messenger-mappe til intern kommunikation for bestyrelsen.    

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 
 
Dorthe 

7. Økonomi   

Egenkapital 
Dorthe oplyser, at foreningens kassebeholdning er på ca. kr. 1.500.  

Leo laver oplæg til kontingentskrivelse. Dorthe sender ud til medlemmer.  

Drift 
Eniig har igen sendt kvartalvis a’conto-opkrævning på kr. 4.031. Leo har igen forklaret situatio-
nen for Eniig, som har beklaget og lovet at sende ny aconto. Denne er dog endnu ikke modta-
get. Efter mødet: ny a’conto-opkrævning på ca. kr. 4-5.000 er modtaget og Leo har igen rettet 
henvendelse til Eniig. Forhåbentlig hjælper det til næste gang. 

Dorthe har ingen opkrævning liggende, så tilsyneladende har det hjulpet.      

 
 
 
Leo og Dorthe 
 
 
 

8. Fremvisninger  

Bislev Seniorklub d. 11. juni 2019 – ca. 45 personer (Kim) 

Rotary, Nibe og Rebild d. 18. juni 2019 – ca. 40 personer (Leo) 

Radikale Venstre, Aalborg d. 2. september 2019 – 7 personer (Leo)  

Aktivitetscentret Kastanjegården, Frejlev d. 18. september 2019 – 25 personer (Leo)  

Ingeniørforeningen, Aalborg d. 19. september 2019 – 35 personer (Kim)  

Seniorklub 93 d. 2. juni 2020 – (Leo)   

 

 

 

9. Medlemsforhold  

Uændret medlemsantal på ca. 130 medlemmer.  

Leo retter og fremsender standardskrivelse om indmelding i møllelaug – til placering i møllen.  

Er sket. Dorthe kopierer og lægger ud i møllen.  

Dorthe og Ove afklarer Oves udlæg til øl og vand.   

 
 
 
Dorthe 

Dorthe - Ove  

10. Persondataforordningen   

Persondataforordningens dokumenter blev gennemgået. Bestyrelsen ønsker at ændre privat-
livspolitikken, så medlemsoplysninger (navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og 
mailadresse) gemmes tilbage fra møllelaugets stiftelse af historiske grunde. Leo retter og læg-
ger op på hjemmesiden.  

Er sket.   
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11. Hjemmeside - Facebook  

Leo opdaterer hjemmesiden, og forsøger at gøre den mere lækker jf. pkt. 4. – Er sket.  

Foruden Leo er Ole nu også administrator af vores Facebook-side.   

Domænenavn og webhotel er blevet fornyet for 2020. 

 

12. Dansk Mølledag  

Mølledagen blev pænt besøgt. Vurderes til ca. 75-80 personer. 

Leo har hentet vin til Søren, men endnu ikke afleveret dem. Kaffebesøg er dog aftalt med Sø-

ren. - Gentagelse.  

 
 
 
Leo 

13. Vandindvindingstilladelse  

Vores vandindvindingstilladelse gælder til d. 03.08.2033.   

Vandindvindingen må ske i forbindelse med demonstrationsdrift af vandmøllen højst 25 gange 
om året og varigheden må højst være af 5 min. drift.  

Vandindtaget ved demonstrationsdrift må højst være 44 l/s og 10 l/s ved øvrig drift.  

Den indvundne vandmængde skal måles og registreres i en driftsjournal som min. skal inde-
holde oplysninger om aktuelt indtaget vandmængde pr. måned – antallet af demonstrationer og 
antal minutter stemmet har været åbent.  

Oplysninger om den indvundne vandmængde i hvert kalenderår skal hvert år indberettes til 
Aalborg Kommune senest d. 1. februar det efterfølgende år. Vi venter til år 2020 eller til vi får 

en rykker. – Gentagelse.  

 

 

 

 

 

 

 

14. Parkeringsplads   

Skal møllelauget lave en pjece om møllen?  

Bestyrelsestur til Ulsted Mølle.  

Kaffeaftale med Bentax 

Stiftelse af Huul Mølles Venner  

Formidling Møllerne langs Binderup Å Lise Andersen 

 

15. Næste møde   

Næste møde  

Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 19:00 hos Dorthe og Kim.  

Karl Kr. medbringer boller.  

 
 
 

Karl Kr.  

16.   

 
 

 
 


