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Nyhedsbrev nr. 24 
 
Kontingent 2013 
Det årlige kontingent er 60 kr. for enkeltkontingent og 120 kr. for husstandskontin-
gent. Der vedlægges et indbetalingskort, som så vidt muligt bedes betalt inden 5. 
april. Den billigste og nemmeste fremgangsmåde er at betale via netbank. Der er og-
så mulighed for uden gebyr at betale kontant ved generalforsamlingen eller til besty-
relsens medlemmer.  
 
Generalforsamling mandag den 4. marts 2013 kl. 19 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kappel Stubmøllelaug mandag den 4. 
marts 2013 kl. 19 i Klubhuset for Kappel Ny Boldklub (Kappelvej 4A) med følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. Bestyrelsen har ikke forslag.  
5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hans Blegmand, Egon Pedersen 

og Holger Villadsen.  
6. Valg af to suppleanter. På valg er Torben Johansen. Den anden suppleant, Tor-

ben Biel Knudsen, er død siden generalforsamlingen i 2012.  
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 Hans Fausing fortælle om Lolland Kystkulturcenter. Det 
er en nystartet og aktiv forening, som forsøger at få etableret et besøgscenter ved 
havnen i Nakskov. Hans Fausing er formand for foreningen, der står bag initiativet; 
og han vil fortælle nærmere om planerne og visionerne. Efter foredraget og inden 
generalforsamlingen vil der blive serveret rødvin og boller bagt af hvedemel fra 
Kappel Stubmølle.  
 
En stubmølle i 1800-tallet (Systofte Mølle) 
Sammen med nyhedsbrevet følger denne gang et papir med en beskrivelse af en 
stubmølle i midten af 1800-tallet. Det, der nok især er interessant ved beskrivelsen, er 
de mange lokale ord (gengivet med lydskrift) for de forskellige dele i en stubmølle. 
Lars Rasmussen, der er ophavsmand til beskrivelsen, er født 1837 i Systofte på Fal-
ster og har (bortset fra soldatertjeneste) levet i Systofte indtil 1880, hvor han rejste til 
Amerika.  
 Beskrivelsen findes også på møllelaugets hjemmeside. Her findes den i en version 
på 5 sider med større bogstaver (www.kappelstubml.dk/Systofte.pdf). 
 



To saddelbjælker fra ca. 1765 
Ved restaureringen i 1988 blev der udskiftet to egebjælker, der sidder fast på stubben 
og udgør den »saddel«, der er det nederste leje på stubben, som selve møllekroppen 
drejer om. De to gamle bjælker lå i præstegårdens lade og var ved at blive ædt af 
træorme (borebiller). Men i februar 2012 blev de skåret i stykker og dendrokronolo-
gisk dateret på Skalks laboratorium i Århus. Laboratoriet fandt frem til, at egetræet 
var fældet ca. 1765.  
 Vi havde håbet, at vi kunne finde noget træ, der var ældre end 1730. Men det lyk-
kedes ikke i denne omgang. Så indtil videre regner vi uændret med, at møllen er 
bygget i 1730.  
 Den nye information om bjælkerne fra ca. 1765 tyder på, at der blev foretaget en 
større reparation af møllen i det år. Det er nemlig svært at skifte de pågældende 
bjælker uden at skille møllen helt ad. Og det kunne måske være et tegn på, at selve 
stubben er ældre end 1730. Men det spørgsmål har vi endnu til gode at få afklaret.  
 
Nyt fredningsbevis 
Kappel Stubmølle blev fredet i 1959. Kulturstyrelsen er i disse år i færd med at gen-
nemgå alle fredede bygninger i Danmark for at vurdere, om der er grundlag for at 
opretholde fredningen. Kappel Stubmølle er også blevet gennemgået, og her blev af-
gørelsen, at fredningen opretholdes. Vi har modtaget et nyt fredningsbevis, som er 
underskrevet af Kulturstyrelsen den 28. juni 2012.  
 
Økonomi 
Da møllen senest blev restaureret i 2004 udførte møllebygger Jens Jørgensen nogle 
ekstraarbejder, som vi først fik regning for i 2012. Det er nu betalt, og møllelauget 
har ikke længere større uafklarede mellemværender. Til gengæld er møllelaugets 
formue dalet i årets løb. Ved udgangen af 2011 var formuen på ca. 115.000; så stor er 
den ikke ved udgangen af 2012.  
 Aftalen med Lolland Kommune om at yde et tilskud til møllens forsikringer er 
blevet forlænget, og det har stor betydning for møllelaugets løbende økonomi, hvor 
den eneste faste udgift er forsikringsudgifterne. Medlemskontingenterne kan uden 
problemer betale den nødvendige løbende vedligeholdelse – især når der normalt 
ikke er udgifter til arbejdsløn. I 2012 er vingerne blevet malet med hvid linolie, og 
her har der kun været udgifter til maling og pensler.  
 
Aktiviteter 
Aktiviteterne omkring møllen har været de sædvanlige. Møllen har deltaget i den år-
lige danske mølledag, tredje søndag i juni. Der har været åben mølle tirsdag efter-
middag i sommersæsonen. Sæsonen har været afsluttet med, at møllen deltog i Nak-
skov Fjorddage den første søndag i september. Og det også de aktuelle planer for 
2013, hvor mølledagen holdes søndag den 16. juni.  
 
Bestyrelsen 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen bestået af: Holger Villadsen (for-
mand), Hans Blegmand (næstformand), Karl Hansen (kasserer), Egon Pedersen og 
Rita Carlsen. Der har været holdt tre bestyrelsesmøder.  
 
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne, Holger Villadsen   


