
 
 

Bestyrelsesmøde nr. 59 - 29. april 2021 

Deltagere:    

  Dorthe  23 20 91 87 Karl Kristian  51 74 02 38   
  Lasse  40 62 29 19  Jørn  22 22 97 20 
  Ole  24 63 34 38 Kim  24 21 88 07  
  Leo  22 87 71 70 (ref.) 

Afbud / fraværende:      
  
 

1. Godkendelse af dagsorden   Aktion 

Godkendt 

Kursiv tekst er fra tidligere mødereferater.  

 

2. Godkendelse af sidste referat   Aktion 

Sidste referat blev godkendt.    

3. Generelle punker   Aktion 

Kommunikation bestyrelsen. Leo efterlyste respons fra bestyrelsesmedlemmerne 
på fremsendte mails. Leo synes han sidder lidt for alene med beslutningerne. Alle til-
kendegav, at alle mails bliver læst, men at man ville være ked af at skulle svare tilba-
ge, hvis man i øvrig var enig.  

Fremover drøfter og beslutter Karl Kr. og Leo diverse forhold. Ønskes tilbagemeldin-
ger fra den øvrige bestyrelse på mailkorrespondance, gøres der særlig opmærksom 
på dette fx ved rød markering.     

 

4. Drift - vedligeholdelse   

a. Tagrende over hovedindgang 
Der kommer rigtigt meget regnvand i hjørnet ved spildevandstanken. Vandet graver en ren-
de 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 tagrende skal 
dog nok være et nummer større. Kim er tovholder og starter opgaven op.  

 Kim har holdt igen pga. manglende økonomi, men går i gang nu. 

3. Gentagelse 

b. 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 general-
forsamlingen og den efterfølgende konstituering. Lasse starter vedligeholdelsesmappe op, 
når han ikke længere er presset på arbejde.   

Lasse er gået i gang med vedligeholdelsesmappe, men efterlyser projektmateriale.  
Leo sender til Lasse, men gør opmærksom på, at restaureringen ikke helt er udført 
som projekteret.  

c. Forestående arbejder 
 Karl Kr. har været i kontakt med Christoffer Palle, som gerne vil vente til august inden han 
 tjærer taget. Leo søger om tidsfristforlængelse i forhold til landdistriktsmidlerne.  

Karl Kr. kontakter C. Palle omkring forventet udførelsestidspunkt.  
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Leo har fået tidsfristforlængelse ved landdistriktsafdelingen.  

Pudsen i bindingsværkets tavler slår fra ved trækanterne. Leo undersøger ved murer 
og arkitekt Steen Trant, hvordan det skulle have været udført.  

Karl Kristian tilbyder at nedslibe og oliere skrivepult.   
 

Leo 

 
Karl Kr.  

5. Restaurering af gangtøj mm.   

Leo har påbegyndt dialog med Aalborg Kommunes landdistriktsafdeling om støtte fra Land-
distriktspuljen. Kommunen har læst vores gamle projektbeskrivelse, forretnings- og aktivi-
tetsplan mm. igennem. De ønsker selvfølgelig at dokumenterne bliver ajourført, men også 
en større detaljeringsgrad, og efterspørger bl.a.:  

a. Hvordan engagerer I folk i ”Møllekorpset”?  

b. Hvordan arbejder I med jeres formidlingsstrategi, og hvad har I opnået?   

c. Hvad skal der til for, at man kan/må drive cafelignende aktiviteter? 

d. Kontakt til Kulturafdelingen mht. vurdering af løbende kommunalt driftstilskud?  

e. Afklare ejer-/driftsforhold omkring anvendelse af multtoilet 

f. Sparsomt med billedmateriale med besøgende. Kan man give et bedre billede af, at 
møllelauget prioriterer de udadvendte aktiviteter? Dem I skal leve af. 

g. Knytte bånd mellem de 3 projekter: Faunapassage, Kultur- og Naturstien og Renove-
ring af møllen. Aktiviteter og historik, der kan bygges videre på, og flettes sammen 
med jeres nuværende ideer.   

h. Forhåndstilsagn fra kommunen kan bruges, som løftestang i forhold til den øvrige 
fundraising.  

a. Engagering af møllekorps 
I forbindelse med engagering af folk i ”møllekorpset” forslog Leo, at overskuddet fra salg af 
kaffe mm. skulle gå i ”møllekorpsets” kasse til sociale engagementer mm. for ”møllekorp-
set”. Argumenterne imod var sparsomme, men ingen synes det var en god ide.   

Jørn og Leo fremlagde tilbud fra Tøjhuset, Nibe på beklædning af møllekorps og be-
styrelse. Bestyrelsen var meget positiv. Leo kontakter landdistriktsafdelingen omkring 
puljeansøgning.  

Der er skrevet 15 personer op til møllekorpset.  

b. Formidlingsstrategi 
Jørn kan ikke huske, at han har lavet en formidlingsstrategi. Leo sender til Jørn, som 
undersøger nærmere.  

c. Caféaktivitet tilladelse  
Jørn har sendt diverse spørgsmål til Fødevarestyrelsen, men har endnu ikke modta-
get svar. Jørn følger op.  

d. Kommunalt driftstilskud 
Leo har ansøgt Kulturafdelingen om at komme på kommunens budget 2022.  

e. Ejer-/driftsforhold multtoilet 
Leo har kontakt med Naturstyrelsen vedr. multtoilet. 

Vi har fået brugsret over Naturstyrelsens grundstykke incl. multtoilet og udstillingshus. 

f. Billeder arrangementer mm. 
Dorthe kontakter jurist på arbejde, om man skal have tilladelse fra folk, inden man 
lægger deres billede op på vores Facebook-side.  

Dorthe har spurgt jurist på sit arbejde, og det må vi gerne. Dorthe rundsender juri-
stens svar.  

g. Fondsliste 
Jørn har ajourført fondsliste, og Leo har også skrevet nogle fonde op, som evt. kunne være 
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aktuelle.  

Leo opdaterer fondsliste.  

h. Fundraising   

Jørn og Leo aftaler efter sommerferien.  

i. Bilkørsel ned til græsplæne  
Dorthe oplyste, at flere var begyndt at køre ned til møllebygningen, og at dette måske i det 
lange løb kunne ødelægge nedkørslen. Dorthe og Kim finder ud af, hvilke foranstaltninger, 
der skal laves. Udgifterne til dette tages med i budgettet.  

Det har ikke siden været et problem. Skulle det opstå igen, placerer Kim nogle sten 
på nedkørslen.  

j. Kaffekværn 
C. Palle og Bentax mener heller ikke, vi kan kværne kaffebønner i en kværn. Sidstnævnte 
mener, at vi skal have fat i en gammel kaffekværn. Får de kendskab til en kaffekværn, så 
sponsere de den gerne til møllelauget.   

Alle holder øje med om der kommer en gammel kaffekværn til salg et eller andet sted. 

 
Leo 
 
 
Jørn og Leo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle 

6. Restaurering af bygning  

a. Stormkroge 
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 Michael (nu af forståelige grunde) ikke kunne skaffe. Kim monterer de 6 stormjern. 

Michael har været og montere stormkrogene.   

b. Downloade foto fra Kims telefon  
Kim downloader billeder fra sin telefon, så vi også har dem sikkert i havn.  

 5. Gentagelse. Dorthe og Kim arbejder på sagen.   

 
 
 
 
 

 

 

Kim / Dorthe 

7. Naturstyrelsens grund  

Vi har fået kommunal støtte til indkøb af 2 stk. lavvuer.  

Karl Kr. tilbyder at rydde pladsen for træer mm.  

Ole kontakter Jeppe omkring sponsering af sand til lavvu-underlag. 

Leo undersøger om det er nødvendigt med byggetilladelse/landzonetilladelse 

Bestyrelsen stiller lavvuer op lørdag d. 12. juni kl. 9:00 

Ombygning af udstillingshus blev drøftet.  

 
Karl Kr.  
 
Ole 
 
Leo  
 
Alle  

8. Formidling  

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

2. Gentagelse 

 

 
Dorthe 

9. Økonomi  

a. Kassebeholdning 

Dorthe oplyser at kassebeholdningen er på kr. 92.825,-  

b. Forestående driftsudgifter 

Ud over ovennævnte punkter er der pt. ingen presserende ting til driften.  
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c. Spar Nord 

Leo vil gerne have adgang til kontooversigten. Dorthe kontakter Spar Nord. 

 

 

 
Dorthe  
 

10. 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 – 15 personer (Leo)   

Himmerland Nimbusklub 13. september – 15 personer (Leo) 

Ingen fremvisninger siden sidst.  

 

 

 

11. Medlemsforhold  

Dorthe oplyser at vi har 132 medlemmer 
 

12. Persondataforordningen   

Huskepunkt. Persondata gennemgås manuelt hvert år juni-juli måned.  
 
 

13. Hjemmeside - Facebook  

Hjemmeside er ajourført.   

Er ajourført. 

 

14. Dansk Mølledag  

Vi har tilmeldt os Dansk Mølledag – søndag d. 20. juni. Søren og Karsten har sagt ja 
til at deltage, som de plejer.  

Vi serverer kaffe og kage i møllen.   

Corona-retningslinjerne er ændret. Aalborg Kommune plejer at rundsende nye ret-
ningslinjer efter hver ændring. Vi afventer dette.   

Leo aftaler annonce i Nibe Avis med Karsten. 

 
 
 
 
 
 
 
Leo  

15. 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 in-
deholde oplysninger om aktuelt indtaget vandmængde pr. måned – antallet af demonstrati-
oner 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.  

Pga. restaureringen har vi jo ikke kunne køre med møllen siden tilladelsen blev udstedt, så 
der har ikke været noget at indberette.  
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Ditto.  

16. Parkeringsplads   

Skal møllelauget lave en pjece om møllen?  

Stiftelse af Møllekorps  

Formidling Møllerne langs Binderup Å Lise Andersen 

Besøg Hadsten Museum – for at se om man kan kværne kaffebønner på hollandske undervis-
ningskværne 

 

17. Næste møde   

De næste to møder:  

Opstilling af lavvuer lørdag d. 12. juni kl. 9:00 

Mandag d. 23. august 2021 kl. 19:00 ved Dorte og Kim   

 
 

 

 
 


