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Nyhedsbrev nr. 22
Generalforsamling onsdag den 16. marts 2011 kl. 19
Der indkaldes hermed til generalforsamling for møllelaugets medlemmer onsdag
den 16. marts 2011 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. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse med virkning
fra 2012 til 60 kr. for enkeltkontingent og 120 kr. for husstandskontingent med
to medlemmer. Forhøjelsen skal primært dække øgede udgifter til forsikring.
5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hans Blegmand, Egon Pedersen
og Holger Villadsen.
6. Valg af to suppleanter. På valg er Torben Biel Knudsen og Rita Carlsen.
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. Og efter det lille traktement vil der blive forevisning af en film om »Vandets Kræfter – set fra Tadre Mølle«. Der er tale om en helt ny film på 42 minutter om
Tadre Mølle og om de mange vandmøller, der engang lå i Elverdamsdalen på Midtsjælland.
Ligesom de sidste to år holdes generalforsamlingen i boldklubbens klubhus lige
ved siden af møllen.
Museer, møller og arbejdende værksteder i Lolland Kommune
Der er blevet etableret et uformelt museumssamråd for Lolland Kommune. Samarbejdet omfatter også de gamle møller i kommunen.
Et af resultaterne af dette samarbejde er en pjece om de 21 museer, møller og arbejdende værksteder, der findes i kommunen. Denne pjece vedlægges sammen med
dette nyhedsbrev.
Vedligeholdelse
Det var planlagt, at møllen i 2010 skulle males med svenskrødt. Og vi har også fået
købt 4 spande med svenskrødt fra firmaet Fyra Vindar på Møn, men vejret og de
praktiske omstændigheder var ikke rigtig med os. Så dette arbejde er udskudt til
2011. Men møllen ser stadigvæk pænt rød ud, og der er ikke aktuelle problemer.
Svansen er blevet behandlet med lintjære, og det resterende lintjære blev brugt på
foden, som ser ud til at have godt af en omgang hvert år. Det samme gælder magasinet, som er blevet kalket.

Fredning af møllen
Kappel Stubmølle blev fredet i 1959. Kulturarvstyrelsen er ved at se på de eksisterende fredninger og har i den sammenhæng den 24. januar aflagt et besøg i Kappel
Stubmølle. Vi forventer, at fredningen opretholdes. Det betyder bl.a., at møllelauget
er fritaget for at betale ejendomsskat.
Aftalen med Lolland Kommune forlænget for halvandet år.
I sommeren 2010 blev der indgået en ny aftale med Lolland Kommune, sådan at
kommune i 2010 og 2011 udbetaler et tilskud på 10.800 kr. til dækning af møllelaugets forsikringer. Aftalen udløber den 31.12.2011. Såfremt aftalen skal forlænges, skal
aftale om forlængelse være afsluttet senest den 31. okt. i år. Vi er glade for tilskuddet
og håber på en forlængelse.
Forsikringer
Møllen er bygningsforsikret hos Alm. Brand for max. 1,3 mio. kr. Udgiften til forsikring blev forhøjet i 2010, og for at reducere den årlige udgift har vi fået forhøjet vores
selvrisiko til 16.000 kr. Endvidere har vi – efter henstilling fra generalforsamlingen –
tegnet en erhvervsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Det betyder, at møllelaugets
årlige udgifter til forsikring nu er større end tilskuddet fra Lolland Kommune.
For at bringe bedre balance i det løbende driftsregnskab foreslår bestyrelsen derfor, at kontingentet forhøjes fra 50 til 60 kr. Det vil betyde en årlig stigning i kontingentindtægter på ca. 1600 kr.
Aktiviteter i 2010
Vi indledte sæsonen med at få malet noget mel, som alt sammen blev solgt på mølledagen. Så i år vil vi nok forsøge at få malet lidt mere, og måske også flere slags.
Den årlige mølledag blev afholdt 20. juni med friluftsgudstjeneste, besøg af veteranmotorcykler, en gl. Ford T, to gamle brandsprøjter fra Nakskov Brandmuseum
samt linedance ved Tomb-Stone fra Næsby. Der var ca. 200 besøgende i alt.
Hver tirsdag eftermiddag i sommerperioden har der været åben mølle, de fleste
dag med et pænt antal besøgende, ca. 20-25 på de bedste eftermiddage.
Sæsonen sluttede med deltagelse i Nakskov Fjorddag den 5. sept. med salg af kaffe, boller og kage samt pandekagebagning. Der var ca. 50 besøgende den dag.
Møllelauget og bestyrelsen
Der er på nuværende tidspunkt 129 medlemskaber, heraf 95 enkeltpersoner og 34
husstandsmedlemskaber.
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt to møder: 22. marts og 11.
nov. Arbejdsfordelingen er i bestyrelsen er uændret. 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
50 kr. For husstandsmedlemskab med to navne betales 100 kr.
Med venlig hilsen, Holger Villadsen

