
Mølleudvalget

Referat af møde d. 27. maj 2022 i skurvognen.

Tilstede var: Arne Ø. Jørgensen, Anders Holst, Willy Dahl, Mette Qvist Jensen og Anne Bornø (referent).

1. Opsamling-historik
a. Arne og Willy holder møde Søren Riiskær og Hans Norman om den økonomiske historik.
b. Byggeregnskab og faktura kører fra nu af efter faste regler: Faktura udstedes til RVBL, og sendes 
til Camilla arkitekt og projektleder fra Rønnow Arkitekter, som godkender udgifter, og derefter 
sender hun videre til formanden for mølleudvalget (Arne), der også attesterer, hvorefter 
kassereren Willy betaler.
c. Det planlægges at afholde mølledag i 2023.
d. En mulighed for at formidle om møllens renovering i Geopark. Dette skal undersøges nærmere.
e. Møllelauget ligger lidt stille, Arnes naboer er interesseret i at lave lidt arbejde i møllelauget evt.      
    som laugmester. Mette vil undersøge, om der er interesse hos nogle hun kender.
Beslutninger: 
- Arne får sat møde op med Søren Riiskær og Hans Norman
- Arne og Mette vil prøve at få flere kræfter til møllelauget
- Anders undersøger, om vi kan formidle nyt mølle nyt via Geoparken

2. Konstituering
Arne Ø. Jørgensen formand
Willy Dahl kasserer
Anne Bornø sekretær
Mette Qvist/Anne Bornø formidling

               Møder ca. 1 gang om måneden i sommerhalvåret.
               Næste møde 3. juli 22 kl. 10-12 i skurvognen og 21.  august 22 kl.10-12 i skurvognen.

Forretningsordenen for udvalget justeres, således at bestyrelsen skal løbende holdes orienteret om 
økonomi og regnskab.
Ved væsentlige økonomiske ændringer af budgettet skal bestyrelsen inddrages i beslutningen.
Mette Qvist laver tilretningerne.

3. Status
 a.    Økonomi. Status på regnskabet er fremsendt per mail af Arne inden mødet. 
 b.    Tidsplanen holder, sidste justering var 8. april 2022. 
 c.     Håndværkerne er nu ved montering af højben, ottekantsringen og kryds. Næste trin er 
         smøring for borebiller.  
         Ekstrasendingen af spån til møllehatten er skåret forkert, og der er sendt reklamation.
         Camilla kontaktes for kontrol med affalds aftaler for entreprenørerne.
         Arne tjekker med Camilla om det kommende kobberarbejde er godkendt, og om det er
         genbrugskobber.
         Generelt skal vi benytte genbrugsmaterialer.



   d.   Byggemøder.  Byggemødereferater bliver fremover sendt til udvalgsmedlemmerne, der   
          kan man se håndværkerstatus.
  e.    Formidling.  Arne tager billeder løbende, der kan sættes på FB og tager kontakt til fotograf  
         John Olsen om kontrakten mellem ham og RVBL.
Beslutninger:
- Arne sender tidsplan og referater fra tidligere byggemøder (4 møder inkl. opstart) og 

fremtidige referater til udvalgsmedlemmerne. 
- Arne går videre til Camilla med ønsket om generelt at prioritere genbrugsmaterialer, og 

særligt undersøge om kobbermaterialet er genbrug.
- Arne tager løbende fotos af møllen ved byggemøderne og sender til Anne til posts på 

Facebook.
- Arne sætter snarest et møde op med fotograf John, og sørger for at få oplæg til en skriftlig 

kontrakt, som udvalget giver input til inden aftalen indgås.  

          4.   Eventuelt
                Anders Holst skaffer kaffefiltre til skurvognen.

              Efter mødet var der besigtigelse af de ankomne egespån.

                

    


