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Nyhedsbrev nr. 21
Generalforsamling onsdag den 10. marts 2010 kl. 19
Der indkaldes hermed til generalforsamling for møllelaugets medlemmer onsdag
den 10. marts 2010 kl. 19 i Klubhuset for Kappel Ny Boldklub, Kappelvej 4 A, med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Karl Hansen og Preben Biel
Knudsen.
6. Valg af to suppleanter. På valg er Torben Biel Knudsen og Tom Larsen.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen og Helen Martin, samt revisorsuppleant Torben Johansen.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen bliver der serveret boller bagt af hvedemel fra Kappel
Stubmølle med pølse, ost og rødvin fra Højbakke Vingård.
Og efter det lille traktement vil Kurt Forlund fra Højbakke Vingård fortælle om
vingården og om at producere vin på Lolland. Måske vil der også blive serveret nogle smagsprøver på vin fra Højbakke Vingård.
Ligesom sidste år holdes generalforsamlingen i boldklubbens klubhus lige ved siden af møllen.
Stubmøllen og helligkilden på gamle matrikelkort
Sammen med dette nyhedsbrev følger to udklip fra gamle matrikelkort, der viser
forholdene omkring stubmøllen og kilden i perioden fra 1807 til 1862. Kappel stubmølle har hele tiden ligget det samme sted, men matrikelforholdene har ændret sig i
tidens løb. Derfor er nogle navne steget over, og nye matrikelgrænser indtegnet.
På kort nr. 1 ser man, at møllen i 1807 var matrikuleret under Sjunkeby. Der så ikke ud til at høre jord til møllen eller nogen særskilt møllegård til mølleren. Stubmøllen og kilden lå i det sydvestlige hjørne af Første Skift i Søndre Mark i Sjunkeby. I løbet af perioden, formentlig omkring 1831, blev arealet omkring stubmøllen matrikelmæssigt overført fra Sjunkeby til Vesternæs. Derfor er navnet »Cappels Kilde og
Mølle« overstreget, og det er anført med rødt, at noget af arealet er overført fra Sjunkeby til Vesternæs.
På kort nr. 2 fra Gottegabe Hovedgård ser man ikke møllen, men derimod »Cappels Kilde«, der lå lige syd for stubmøllen. Kilden lå på en mark, der i 1807 blev kaldt
»Kilde Marken«. Kildemarkens kantede nordgrænse viser tydeligt, hvordan de to
kort skal kombineres. Kildemarken svarer til det, der er i dag er boldbane og Kappel
Skole. Nord for kilden og møllen lå en mark, der blev kaldt »Mølle Marken«. Den
svarer i dag til præstegårdsjorden og præstegården.

I perioden fra ca. 1831 til 1936 har møllen været matrikuleret som en lille selvstændigt matr. nr. 47 i Vesternæs By. Det kan ikke ses på de medsendte kort. På nuværende tidspunkt har stubmøllen matr. nr. 1e i Vesternæs By.
Hvis man selv vil undersøge forholdene nærmere, kan det ske på Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside (www.kms.dk) under »Historiske matrikelkort«. Og det er
derfra, at de medsendte udklip er taget, beskåret og efterredigeret.
Vedligeholdelse
2009 har været et stille år, men møllen ser ud til at have det godt, så vi har ikke forsømt noget. Møllefoden blev i september tjæret med trætjære. Bestyrelsen har besluttet, at møllen skal males med ægte svenskrødt i indeværende forår inden mølledagen, hvis ellers vejret tillader det. Det skal være tørvejr, og jorden omkring møllen
skal være kørefast.
Aktiviteter i 2009
Der var mølledag den 21. juni. Den blev indledt med friluftsgudstjeneste ved møllen.
Til frokost blev der solgt »halmsild«, som hurtigt blev udsolgt. Om eftermiddagen
var der hundeopvisning ved Nakskov Politihundeforening. Møllen var åben, men
der var ikke tilstrækkeligt med vind til at male mel.
Der blev i 2009 malet mel på møllen en enkelt gang, hvor vinden var passende.
Der blev malet 25 kg hvedemel og 25 kg speltmel. Spelten var købt på Majbøllegård
på Østlolland og var nem at male, da den var blevet afskallet forinden. I 2010 vil vi
forsøge at få malet noget mel inden mølledagen, men vi er meget afhængige af den
rette vind på det rette tidspunkt. Og vi vil også forsøge at få en aftale med en landmand om at male noget korn til grisefoder, sådan at vi lidt flere gange kan demonstrere møllen i funktion.
Hver tirsdag eftermiddag i sommersæsonen var der åben mølle med i gennemsnit
ca. 5 besøgende pr. gang. Desuden var der besøg af ca. 50 børn fra en SFO, der var på
lejrskole i den tidligere Kappel Skole. Sæsonen sluttede med Fjorddag den 6. sept.,
hvor der var ca. 20 besøgende.
Møllelauget og bestyrelsen
Der er på nuværende tidspunkt 131 medlemskaber, heraf 96 enkeltpersoner og 35
husstandsmedlemskaber.
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt to møder: 23. april og 16.
nov. Formand er Holger Villadsen, næstformand er Hans Blegmand og kasserer er
Karl Hansen.
Kontingent
Der vedlægges et indbetalingskort, som så vidt muligt bedes indbetalt inden 1. maj.
Der er mulighed for at betale kontant ved generalforsamlingen. Basiskontingentet er
fortsat 50 kr. For husstandsmedlemskab med to navne betales 100 kr.
På sidste generalforsamling var der forslag om, at bestyrelsen overvejer at foreslå
kontingentforhøjelse. Bestyrelsen har overvejet det, men mener, at der ikke er behov
for det på nuværende tidspunkt. Frivillige ekstrabidrag modtages dog gerne.
Med venlig hilsen, Holger Villadsen

