
 
 

Bestyrelsesmøde nr. 60 - 23. august 2021 

Deltagere:    

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

Afbud / fraværende:   Jørn  22 22 97 20   

 

1. Godkendelse af dagsorden   Aktion 

Godkendt 
Kursiv tekst er fra tidligere mødereferater.  

 

2. Godkendelse af sidste referat   Aktion 

Godkendt.     

3. Generelle punker   Aktion 

Leo beklagede, at han ikke havde fået lavet referat fra sidste bestyrelsesmøde, men 
oplyste at han gik på pension til næste forår, hvorefter han forhåbentlig får mere tid til 
foreningsarbejdet.   

 

4. Drift - vedligeholdelse   

a. 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 projek-
teret.  

1. Gentagelse 

b. 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. 

4. Gentagelse. Kim er i gang, og lover at renden kommer op nu.  

c. Trætjæring af tagspån  
Christoffer Palle har udført trætjæring af tagspån. Karl Kr. kontakter C. Palle for at hø-
re om, han ved hvordan man får pletter på murværk væk.   

Dorthe betaler faktura, og Leo laver evaluering til Aalborg Kommune. 

d. Behandling af skrivepult 
Karl Kristian tilbyder at nedslibe og oliere skrivepult.   

1. Gentagelse 
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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 bestyrelse. 
Bestyrelsen var meget positiv. Leo kontakter landdistriktsafdelingen omkring puljeansøg-
ning. Der er skrevet 15 personer op til møllekorpset.  

Landdistriktsafdelingen ønsker ikke at støtte indkøbt af beklædning. Leo foreslår, at vi 
søger Velux Fondens pulje Aktive Ældre i stedet for. I ansøgningen skal oplyses navn 
og alder på de pensionerede ældre i foreningen, hvorfor Leo foreslår, at vi beder møl-
lekorpsets medlemmer om at deltage også. Pt. er der skrevet 16 personer op til møl-
lekorpset. Forslag vedtaget.  

Møllekorpset inviteres til møde en time inden generalforsamlingen, hvor frivilligheds-
politikken og ansøgningen drøftes.     

a. Formidlingsstrategi 
Jørn kan ikke huske, at han har lavet en formidlingsstrategi. Leo sender til Jørn, som un-
dersøger nærmere.  

1. Gentagelse 

b. Caféaktivitet tilladelse  
Jørn har sendt diverse spørgsmål til Fødevarestyrelsen, men har endnu ikke modtaget 
svar. Jørn følger op.  

1. Gentagelse 

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

Afventer. 

d. Ejer-/driftsforhold 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 juristens 
svar.  
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Efter mødet. Dorthe har rundsendt notat. Almindelige situationsbilleder af forenings-
aktiviteter kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden. Også selv om perso-
ner kan genkendes. Hvis billederne udstiller eller krænke en person, kræves der sam-
tykkeerklæring.   

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

1. Gentagelse 

h. Fundraising   

Jørn og Leo aftaler efter sommerferien.  

1. Gentagelse 

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

6. Gentagelse. Dorthe har efter mødet sendt et link til nogle få billeder og videoer. Var 
det det?     

b. Pudsafslag ved murtavler 
Pudsen i bindingsværkets tavler slår fra ved trækanterne. Leo undersøger ved murer og ar-
kitekt Steen Trant, hvordan det skulle have været udført.  

Steen oplyser, at man normalt afslutter skarpt eller med en skrå afskæring. Der vil 
komme en revne mellem mur og træværk, men selvfølgelig må der ikke pudses ud på 
træværket. Leo sender billeder til konkursbo med krav om udbedring inden en be-
stemt dato.  

 
 
 
Kim / Dorthe 
 
 
 
 
 
 
 
Leo 

7. Naturstyrelsens grund  

a. Lavuer  
Lavuerne nedtages sidst i september. Lasse har plads til at tørre og opmagasinere 
lavuerne. Træfliserne kan opmagasineres hos Dorthe og Kim.  

Jeppe (Anlæg Nord) har tilbudt at sponsorere et læs træflis, hvilket vi gerne vil tage 
imod, men også gerne vente med til næste forår.  

b. Udstillingshus 
Ombygning er nødsaget til at vente til næste år.  

Kim sørger for at få lavet 10 stk. ekstra nøgler til grejbanken, hvor også vores feltsen-
ge er opmagasineret.  

Byggetilladelse og landzonetilladelse søges først i forbindelse med ombygningen.  

c. Græsplæne  
Karl Kr. indhenter to priser på en græsslåningsmaskine. Venter til januar 2022.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim  

8. Formidling  

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

4. Gentagelse. Er en Google-mappe – ikke en Messenger-mappe.  

Leo spørger Willy Kær, om flere eksemplarer af Nibe Guiden kan lægges i møllen. 
Sidste stak røg meget hurtigt.   

 

 

Dorthe 

 

Leo 
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9. Økonomi  

a. Kassebeholdning 
Dorthe oplyser at kassebeholdningen er på kr. 103.208 

Leo har en del udlæg som fremsendes.   

b. Forestående driftsudgifter 
Ingen 

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

1. Gentagelse 

 

 
 
Leo 

 

 

 
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 2020 – 15 personer (Leo) 

Ingen fremvisninger siden sidst.  

 

 

 

11. Medlemsforhold  

Dorthe oplyser at vi desværre kun har 114 medlemmer i år. Dorthe beklager, at hun 
har oplyst andet tal på sidste bestyrelsesmøde. Dorthe sender rykkerskrivelser ud nu.  

Der afholdes generalforsamling d. 2. november kl. 19:30 i Vokseværket. Leo bestiller 
lokale. Møllekorpset inviteres til kl. 18:30.  

 

Dorthe 

Leo 

12. Persondataforordningen   

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

Privatlivspolitikken og foreningens behandling af personoplysninger blev gennemgået 
på mødet. Der var ikke behov for ændringer.  

 
 

13. Hjemmeside - Facebook  

Hjemmeside er ajourført.   

Er ajourført. 

 

14. Dansk Mølledag  

Vi deltog som sædvanlig i Dansk Mølledag – søndag d. 20. juni. Vokslev Vingaard 
havde meldt fra, så hestevognsturen gik op til Vokseværket i stedet for. Søren og 
Poul Erik kørte hestevognen og ved Vokseværket serverede Kathrine Gellert pølser 
og drikkevarer. Pga. kraftigt regnvejr var der kun én kørsel. Af samme årsag blev 
møllen også kun besøgt af ca. 15 personer.  

Leo havde købt rødvin til Søren og Poul Erik.   

 
 
 
 
 

15. Vandindvindingstilladelse  

Vores vandindvindingstilladelse gælder til d. 03.08.2033.   

Vandindvindingen må ske i forbindelse med demonstrationsdrift af vandmøllen højst 25 
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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.  

Ditto.  

Indløbet til mølledammen er igen ved at sande til. Leo beder om et møde med Klaus 
Frederiksen, Aalborg Kommune Vandmiljøafdeling. Kim og Karl Kr. vil gerne deltage, 
hvorfor mødet skal være efter kl. 13:00.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo 

16. Parkeringsplads   

Skal møllelauget lave en pjece om møllen?  

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 bestyrelsesmøder:  

5. oktober kl. 19:00 hos Dorthe og Kim – Karl Kr. medbringer kage.  

16. november kl. 19:00 hos Dorthe og Kim – Leo medbringer kage.  

 
 

 

 
 


