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Kontingent 2012 
På generalforsamlingen i 2011 blev det besluttet at hæve det årlige kontingent til 60 
kr. for enkeltkontingent og 120 kr. for husstandskontingent. Der vedlægges et indbe-
talingskort, som så vidt muligt bedes indbetalt inden 1. maj. Der er også mulighed 
for at betale kontant ved generalforsamlingen eller til bestyrelsens medlemmer.  
 
Generalforsamling mandag den 19. marts 2012 kl. 19 
Der indkaldes hermed til generalforsamling for møllelaugets medlemmer mandag 
den 19. marts 2012 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 har ikke 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 Rita Carlsen. 
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen og 

Torben Johansen, samt revisorsuppleant Leif Svendsen.  
8. Eventuelt. 

Inden generalforsamlingen vil læge Lars Renner Mortensen, der er formand for Vin-
deby Møllelaug, holde foredrag om »Den lollandske syge«. Foredraget handler ikke 
om møller, men om en form for malaria, som tidligere plagede landsdelen så meget, 
at sygdommen blev kaldt Lolland. Efter foredraget og inden generalforsamlingen vil 
der blive serveret boller bagt af hvedemel fra Kappel Stubmølle.  
 
Gamle møller på Lolland-Falster 
I mange år har der været et uformelt møllenetværk med deltagelse af de fleste gamle 
møller på Lolland-Falster. For nogle år siden blev der lavet en fælles hjemmeside: 
www.moellerpaalf.dk. Det seneste tiltag i samarbejdet er, at der er lavet et informa-
tionsark om de gamle møller på Lolland-Falster. Der omtales fem stubmøller og syv 
hollandske møller. Et eksemplar af informationsarket vedlægges til orientering.  
 Den oprindelige plan var, at der skulle fremstilles en bogtrykt folder. Men det er i 
stedet endt med, at der er lavet en elektronisk folder, som kan printes i de enkelte 
møllelaug eller privat. Initiativet til folderen kommer fra Kappel, og folderen findes 
bl.a. på hjemmesiden for Kappel Stubmøllelaug: www.kappelstubml.dk/GMLF.pdf.  
 
Skallekværnen færdigmonteret 
I foråret sørgede møllebygger Jens Jørgensen for, at stubmøllens skallekværn blev 
færdigmonteret. Det var en hængeparti fra restaureringen i 2004, som nu blev afslut-



tet. Skallekværnen befinder sig i en kasse på broloftet og er beregnet til at afskalle 
korn. Skallekværnens sten er konstrueret til at dreje med stor hastighed, omkring 400 
omdrejninger i minuttet. Den bliver gearet op to gange og drives af en skallebom i 
møllens forreste del. Efter møllebyggerens vurdering vil det være forbundet med en 
betydelig risiko for ulykker at køre med skallekværnen, så det har vi ikke planer om 
i møllelauget. Vi vil nøjes med at køre med den almindelige kværn på kværnloftet.  
 Skallekværnen blev formentlig sat ind i møllen ved en større ombygning i 1844 og 
har været i funktion i sidste halvdel af 1800-tallet. Det meste af 1900-tallet har den 
store skallesten stået på jorden, lænet op ad møllens fundament. Men nu er den 
kommet på plads igen.  
 
Vedligeholdelse 
I maj 2011 blev møllen malet med ægte svenskrødt. Farven er et restprodukt fra de 
gamle kobberminer i Falu i Midtsverige. Vi har denne gang købt malingen fra firma-
et Fyra Vindar på Møn. Malerarbejdet blev udført af møllelaugets vedligeholdelses-
gruppe. Så møllelauget har kun haft udgifter til materialer (maling og pensler). 
 Møllens vinger er ved at trænge til en ny gang maling med hvid linoliemaling. 
Dette arbejde vil vi forsøge at få udført i foråret 2012. Rygningen er også ved at 
trænge til reparation. Den blev senest repareret i 2008, men vind og fugle tager hårdt 
på den.  
 
Økonomi 
Kassereren vil forelægge det reviderede regnskab på generalforsamlingen. Det ba-
lancerer med 28 tusinde. Kassebeholdningen ved udgangen af 2011 var 115 tusinde, 
og årets overskud 10 tusinde.  
 Den eneste store faste udgift i møllelaugets regnskab er udgiften til forsikringer, 
som beløb sig til 12 tusinde. Det meste af denne udgift dækkes af et tilskud fra Lol-
land Kommune, som i 2011 ydede et tilskud på 11 tusinde. Og vi har tilsagn om et 
tilsvarende tilskud fra kommunen i 2012.  
 
Aktiviteter 2011 
Sæsonen blev indledt allerede i maj måned med besøg af veteranbiler fra Lolland-
Falsters Veteranbilklub og en bus med deltagere fra Dansk Møllerforening, som i år 
holdt årsmøde på Lolland-Falster. Inden mølledagen blev der malet mel, både hve-
de, spelt og rug, men en brækket kam gjorde, at mølleriet måtte stoppes i utide.  
 Den 19. juni var der mølledag med bl.a. friluftsgudstjeneste, præsentation af den 
færdiginstallerede skallekværn og amerikansk lotteri.  
 Der var usædvanligt mange besøgende mange besøgende til »åben mølle« tirsdag 
eftermiddag. Flere gange over 50. En medvirkende årsag har nok været en fyldig 
omtale i Folketidende af arrangementet først på sæsonen. Sæsonen sluttede med del-
tagelse i Nakskov Fjordag første søndag i september. I alt har der været over 600 be-
søgende i årets løb.  
 For 2012 planlægges en fortsættelse af de hidtidige aktiviteter. Mølledagen holdes 
3. søndag i juni, og i indeværende år er det den 17. juni.  
 
 
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne, Holger Villadsen   


