
 
 

Bestyrelsesmøde nr. 65 - 16. maj 2022 

Deltagere:    

  Dorthe  23 20 91 87 Niels Jørgen  ????   
  Lasse  40 62 29 19  Kim  24 21 88 07 
  Leo  22 87 71 70 (ref.) 

Afbud / fraværende:   Ole  24 63 34 38  Jørn  22 22 97 20 
 Karl Kristian  51 74 02 38 

 

1. Godkendelse af dagsorden   Aktion 

Kursiv tekst er fra tidligere mødereferater.  

Dagsordenen blev godkendt  

 

2. Godkendelse af sidste referat    

Godkendt.  

3. Generelle punker    

a. Vokslev Samråd 
Aalborg Kommunes landdistriktsafdeling har tilbudt, at revidere Vokslevs Samråds grønne 
info-folder om Kultur- og Naturstien blev drøftet. Leo har bedt om, at lavvuerne kommer 

 med. 

Info-folder er ikke færdig endnu. Leo har kontakten til landdistriktsafdelingen.  

b. Kommunalt driftstilskud 
I forbindelse med tildeling af kommunalt driftstilskud ønsker Chefkonsulent Claus Rene 
Pedersen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, tlf. 20 99 41 71 at blive inviteret på besøg i 
møllen til foråret.  

Chefkonsulent Claus Rene Pedersen, Sundheds- og Kulturforvaltningen var på be-
søg i Huul Mølle d. 6. maj. Karl Kr., Lasse og Leo deltog. Mødet forløb er vores vur-
dering godt.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Kim er i gang, men ønskede at drøfte udførelsesmetoden med bestyrelsen. Bestyrelsen 
godkendte Kims forslag.   

Kim er gået i gang. Det blev aftalt at nedløb laves med loddede knæk i stedet for 
standardbøjninger. Dette udføres af blikkenslager.   

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

6. Gentagelse 
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c. Tilsanding af indtag til mølledam 
Indløbet til mølledammen er igen ved at sande til. Leo beder om et møde med Klaus Frede-
riksen, Aalborg Kommune Vandmiljøafdeling. Kim og Karl Kr. vil gerne deltage, hvorfor mø-
det skal være efter kl. 13:00.   

Leo har været i kontakt med Aalborg Kommunes Vandmiljøafdeling, og de skulle alligevel til 
at oprense åen pga. anlægsarbejderne ved Klæstrup Mølle. De ville gerne tage sandet ved 
os med. De efterspurgte aflæsningssteder, hvilket blev drøftet på mødet.   

Efter mødet: Leo har oplyst dem aflæsningssteder efterfølgende.   

Leo har kontaktet David Mikkelsen, Vandmiljøafdelingen tlf. 25 20 21 64, som forsikrede 
om, at der kommer til at ske noget, men ikke hvornår.  

Der ligger rigtig meget sand efterhånden. Leo rykker David Mikkelsen. 

Opgaven ligger nu ved Aalborg Kommunes Entreprenørafdeling, Per Torp. David får Per til 
at kontakte Leo.  

Der er renset op mellem broerne - men ikke foran indløbsristen. Det kan betyde at 
hullet i stemmet lukkes, og der løber sand ind i ”mellem broerne” igen. Leo kontakter 
David for at høre om noget kan gøres. 

Efter mødet: David er klar over, at sandet foran risten ikke er blevet fjernet. Kommu-
nen kommer igen, men David ved ikke hvornår. Sandet ”mellem broerne” har konsi-
stens som kaffegrums, og er ikke til at få fat i med en gravemaskineskovl, hvorfor der 
stadigvæk ligger rigtig meget sand tilbage. Hvad kan der gøres?    

d. Forsikring 
På regionalt møllemøde i Vodskov var der et indlæg omkring forsikringer for møller. En an-
svarsforsikring med periodisk medhjælp er vigtig, når frivillige arbejder i møllen. Det gælder 
både bestyrelse og møllekorps. Vi venter med at tegne ansvarsforsikring indtil møllekorpset 
skal i gang.   

Vi har en landbrugsforsikring fra Topdanmark som omfatter gæstebud. På mødet fik vi at 
vide, at det med at skilte med at al færdsel og ophold i møllen er på eget ansvar er ikke 
nok.  

Leo kontakter assurandør for at få at vide, hvordan vi er stillet i ulykkestilfælde, når vi nu 
holder døren åben – hvad vi kraftigt blev frarådet på mødet.  

Leo har indhentet tilbud fra Topdanmark, som en udvidelse af vores nuværende landbrugs-
forsikring. Arbejdsskade koster kr. 1.498 årligt. Erhvervsansvarsforsikring koster kr. 873 år-
ligt.   

Dansk Mølleforening arbejder på en fælles forsikring, men er ikke særlig optimistiske. 
Vi gør ikke mere nu. Vi skal også først bruge forsikringerne, når møllekorpset skal i 
gang.  

Dorthe og Kim undersøger om vores nye græsslåningsmaskine kan dækkes under 
deres indboforsikring.  

e. Pudsskader 
Leo kontakter Steen Trant omkring tidspunkt. Efter 15. maj ville være et godt tidspunkt, da 
Karl Kr. og Niels Jørgen er på ferie 7.-14. maj. Lasse er under sejl fra medio maj.  

Steen har tilbudt at komme 7. eller 9. juni.  

Efter mødet: Udbedring er aftalt til d. 7. juni. Karl Kr., Niels Jørgen og Leo deltager.  

f. Mobilt højtaleranlæg 
Ville være rart at have, men er ikke strengt nødvendigt. Mobilt højtaleranlæg sættes 
på parkeringspladsen  

g. Fredning af naturarealer omkring Vokslev Kalkgrav  
Vi er både positive og bekymrede. Vi deltager selvfølgelig i informationsmødet d. 13. 
juni 2020 kl. 19:00 i Vokseværket.  
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5. Restaurering af gangtøj mm.   

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

Leo fortalte hans drømme om støtte via vindmølleparken Nørrekær Enge, som afventer mi-
nisteriel afgørelse omkring beskyttelse af damflagermus.  

Leo har opdateret fondsliste, og går i gang med fundraisingen nu. Om muligt hjælper 
Jørn med udvælgelse af fonde.   

 
 
 
 
 
 

Leo og Jørn 

6. Møllekorps  

a. Evaluering af møde d. 4. maj  
Gik godt. Dejligt at se og høre møllekorpsets engagement.  

b. Medlemmer 
Kirsten og Kresten Fisker har meldt sig ud.  
Niels Jørgen Andersen melder sig ind. Jonna vil måske også gerne være med. Om vi 
er 19 eller 20 personer, når vi skal fundraise, betyder ikke så meget, men Jonna skal 
være hjertelig velkommen.  

c. Logobeklædning 
Alle har afgivet beklædningsønske. Niels Jørgen prøver tøj hos Leo i morgen, hvoref-
ter Leo afgiver bestilling hos Tøjhuset i Nibe.  

d. Orientering til møllekorps 
Intet.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo 
 

 

7. Naturstyrelsens grund  

a. Lavvuer 
Lavvuer blev rejst d. 6. maj – efter besøget af Claus Rene Pedersen.   

Leo bestiller et vognlæs flis hos Anlæg Nord til levering hurtigst muligt.  

Naturstyrelsens shelters og lavvuer kan man nu godt pladsreservere. Leo undersøger 
om vores lavvuer kan komme med ind i Naturstyrelsens pladsreservationssystem.  

b. Branddasker  
Gnister fra grill, som stiger til vejrs i sommerhimlen, bekymrer naboen. Der indkøbes en 
branddasker.  

Branddasker er afleveret til Kim, som opsætter inden sommersæsonen starter.   

1. Gentagelse 

c. Bord-bænke-sæt  
Lasse har skaffet 3 meget solide bord-bænke-sæt fra sin tidligere arbejdsplads. 2 stk. 
blev opstillet ved lavvuer inden nærværende mødet. Lasse har oliebehandlet dem in-
den opstillingen og reparerer den sidste. 

Der sættes noget under ben, så endetræ ikke suger vand op.  

d. Affaldsstativ 
Flytning af affaldsstativ blev drøftet. Leo kontakter landdistriktsafdelingen omkring den nye 
kommunale forordning.  

Efter mødet: Der er intet nyt omkring ordningen, som er forankret i By og Landsskabsfor-
valtningen.  

Punktet blev ikke drøftet 

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

Næste ansøgning til landdistriktspuljens mellempulje er 1. marts. Det kan vi ikke nå. Næste 

 
 
 
Leo 

 
Leo  
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Lasse 
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ansøgningsfrist igen er 3. oktober. Hvis projektet bliver så dyrt, at støttebeløbet kommer 
over kr. 100.000, er der løbende ansøgningsfrist. Karl Kr. spørger Peter Kimbo om han vil 
komme med en ombygningsskitse og et tilbud/overslag.   

Karl Kr. har spurgt Kimbo, men Kimbo skal lige afvente, til vi har åbnet bagvæggen, så vi 
kan se, hvad der skal gøres.  

Bagvæggen åbnes, samtidig med at vi sætter lavvuerne op - onsdag d. 7. april kl. 18:30.  

Vi glemte at åbne bagvæggen. Ny dato? 

Vores nøgler kan ikke åbne døren ind til grejbanken. Kim forsøger at løse problemet.  

Kim har fået låsen op. Døren skal ikke låses, men åbnes med nøgle, da der ingen 
håndtag er.   

Kim oplyser at belysningssensor er i stykker. Vi venter med at gøre noget, indtil vi har klar-
hed over ombygningen.  

Belysning afventer til restaureringen.  

Leo har ryddet lidt op i grejbank. Mange af genstandene er ved at forfalde. De fugtføl-
somme ting burde vi tage indendørs om vinteren eller smide ud. Ø. Hornum Skole 
ville gerne aftage genstandene. Leo foreslog at nedlægge grejbanken helt, så der 
kunne blive lavet ét stort lokale i udstillingshuset, men det ønskede bestyrelsen ikke.   

Det blev besluttet, at Leo skulle kontakte spejderbevægelserne i Nibe, for at høre om 
grejbankens genstande var noget de ville bruge. Måske kunne spejderne afholde ar-
rangement i forbindelse med Dansk Mølledag - selvfølgelig ikke i år.  

Et antal net og sier stilles over i vandmøllen til fri afbenyttelse. Der laves skilt med 
anmodning om, at genstandene stilles på plads efter brug.  

f. Græsplæne  
Vi har fået støtte på kr. 36.258 fra landdistriktspuljen. Karl Kr. har aftalt med Vokslev VVS, 
at vi får rabatten som et sponsorat. Bestyrelsen har givet Karl Kr. godkendelse til at købe 
maskinen inden d. 22. febr. – da det er betingelsen for at opnå rabat.  

Kim foreslår, at vi skifter nøglecylinder i ladens dør – da nøgleadgang via opskæring af 
nøgleboks ikke forsikringsmæssigt er dækket. Vi er ikke flere, end vi kan holde styr på ud-
leverede nøgler. Det tager vi på, når græsslåningsmaskine er leveret.  

Plæneklipper er bestilt. Leveringstid er ukendt, men det bliver inden græs skal slås.  

Plæneklipper er ikke modtaget. Karl Kr. undersøger.  

Græsplæne skal ikke klippes ret tit, men altid til arrangementer som Dansk Mølledag, 
Skt. Hans Aften og Friluftsgudstjeneste. Der blev ikke aftalt, hvem der klipper hvor-
når.  

Kim køber hængelås i kode, som passer med nøgler til grejbank.  

Efter mødet: Plæneklipper er modtaget.  

 
 
 
 
 

 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo 
 

Dorthe og 
Kim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Kr.  

 
 
 
Kim 
 
 

8. Formidling  

a. Fotomappe 
Dorthe har rundsendt notat fra jurist vedr. indhentning af tilladelser fra folk, inden man læg-
ger deres billede op på fx FB-side. Almindelige situationsbilleder af foreningsaktiviteter kan 
som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden. Også selv om personer kan genkendes. 
Hvis billederne udstiller eller krænker en person, kræves der samtykkeerklæring.  

Vi skal huske at tage billeder med personer på.  

Bestyrelsen anmodes om at lægge billeder ind på Google fotoside: 

https://photos.app.goo.gl/yx2U6bJhe2dyADU36 

Lasse har lagt billeder op fra vandstær-arrangement 19. febr. og møllekorpsmøde d. 
4. maj.  
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b. Hjemmeside og Facebook 
Leo ligger løbende bestyrelsesreferater op på hjemmesiden, men ellers ændres hjemme-
siden ikke. Skal hjemmesiden revideres, så den står skarp til fundraisingen. Hvis ja, hvad 
skal så ændres? Bestyrelsen kommer med input til næste bestyrelsesmøde.  

Hjemmeside 
Ingen i bestyrelsen havde været inde og vurdere hjemmesiden. Leo har slettet og ret-
tet lidt, og synes den er ok i forhold til fundraisingen.  

Der mangler dog revideret regnskab 2018-19 og 2019-20. Dorthe sender til Leo. 

Facebook  
Siden sidst: 87 nye følgere. Nu i alt 550. - 77 nye ”synes godt om”. Nu i alt 521.  

Opslag om lavvu-opstilling nåede ud til 24.510 personer, og blev delt 46 gange.      

c. Nibe Guiden 2022 
Nibe Turistforening har bedt om et tilskud på kr. 1.500 til udgivelsen. Leo har svaret Willy 
Kær, men har ikke fået svar. Leo tager en stille og rolig snak med Willy.  
Efter mødet: Leo har accepteret at betale kr. 1.500, og Leo skriver en ny tekst til Nibe 
Guiden. 

Er trykt, og en stak ligger nu fremme i møllen. Vi kan bare bestille flere eksemplarer 
hos Willy Kær.  

d. 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) 
Naturvejledere – Vandstærsarrangement 19. februar 2022 – ca. 40 personer (Leo) 

Lokalhistorisk Forening Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb 9. juni 2022  
Øster Hornum Skole 15. juni 2022  

e. Møllefolder 
Leo har modtaget første udkast fra Jonas i landdistriktsafdelingen. Er nok lidt skuffet, 
men tager et møde med Jonas og forsøger at få rettet op. Når Leo mener forslag er 
ok, fremsendes til bestyrelsens godkendelse.  

 

 

 

 

 

 

Dorthe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo  
Leo 
 
 
 
Leo 

9. Økonomi  

a. Kassebeholdning 
Kassebeholdningen på mødetidspunkt var kr. 115.277.  

Følgende beløb er reserveret til: 

Græsslåningsmaskine kr. 36.000 
Udbedring af murtavler kr. 20.000 
Beklædning Tøjhuset i Nibe kr. 11.000 
Nibe Guide kr. 750 
Udlæg Leo kr. 226,95 (Dorthe efterlyser bilag)  

Rest til disposition kr. 47.300 

b. Forestående driftsudgifter 
Når Lasse kommer fra ferie, vil han lave permanent lys i gammel vandkanal og ved 
vandturbine, som tænder via bevægelsessensor. Lys ved vandturbine tændes desu-
den på knap under gulvlem.  

Tagrende og tagnedløb 

Hængelås og benzin til græsslåningsmaskine 
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Kim  
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c. Underskrifter på regnskab 
Leo foreslår, at regnskab fremover kun underskrives af revisor, kasserer og formand. 
Jf. vedtægterne tegnes foreningen af formand og ét bestyrelsesmedlem. Forslaget 
blev vedtaget. Dorthe husker til næste gang.   

 

 

Dorthe 

10. Medlemsforhold  

a. Medlemstal  
År 2021 blev afsluttet med 130 medlemmer.  

Dorthe oplyser, at medlemstallet pt. er 107. Godt, men kunne være bedre. 

b. Kontingent 
Kontingentopkrævning skal sendes ud meget snart, så reminder kan sendes i april-maj 
måned. Leo skriver tekst og Dorthe sender rundt.  

Kontingentopkrævninger er sendt ud. Remindere sendes ud i maj mdr.  

Dorthe sender remindere ud – gerne her i maj måned. Sidste år kom rykkere desvær-
re alt for sent ud.   

Leo laver et pænt ”hvervebrev”, som sendes ud til gamle medlemmer.  

Efter mødet: Hvordan får vi fat i tilflytterne i Vokslev?  

c. Generalforsamling 
Huskepunkt. Næste år afholdes generalforsamlingen i møllen – først i oktober mdr. aht. 
varme. Christoffer Palle kan muligvis fortælle, hvad der skal laves i møllen.  

Huskepunkt. Blev ikke drøftet.  

 

 

 

 
 
 
 
Dorthe 
 

Leo 

Alle 

11. Persondataforordningen   

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

Privatlivspolitikken og foreningens behandling af personoplysninger blev gennemgået på 
bestyrelsesmøde 23. august 2021. Der var ikke behov for ændringer.  

Huskepunkt. Blev ikke drøftet.  

 
 

12. Dansk Mølleforening   

a. Dansk Mølledag 
Altid 3. søndag i juni mdr. – Næste gang d. 19. juni 2022.  

Vokslev Vingård og Søren Nielsen deltager i arrangementet d. 19. juni. – Leo og Karsten 
aftaler annonce i Nibe Avis. Karsten løfter momsen af, hvorefter vi betaler halvdelen. Huul 
Møllelaug køber 2 flasker vin af Vokslev Vingård til Søren.  

Dorthe tilmelder arrangementet hos Dansk Møllerforening.   

Leo laver annonce sammen med Vokslev Vingård, og sørger for vin til Søren.   

Dorthe og Kim opsætter baner etc. når materiale fra foreningen modtages, så baner 
kan fungere som reklame for arrangementet.   

Der blev drøftet, om vi skulle hyre musikere eller lign. til arrangementet jf. snak med 
Claus Rene Pedersen, men vi blev enige om, at vente til restaureringen er hel færdig 
– og der give den hele armen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Leo  

Dorthe og 
Kim 

13. Vandindvindingstilladelse  

Vores vandindvindingstilladelse gælder til d. 3. august 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.  
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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. 

Huskepunkt. Blev ikke drøftet.  

 
 
 
 
 
 

14. Parkeringsplads  

Formidling Møllerne langs Binderup Å Lise Andersen 

Ansøge landdistriktspuljen om mobilt højtaleranlæg.  

 

15. Næste møde   

De næste to bestyrelsesmøder:  

8. august 2022 kl. 19:00 hos Dorthe og Kim – Dorthe laver kage.  

12. september kl. 19:00 

 
 

 

 
 


