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Kontingent for 2014
Det årlige kontingent er 60 kr. for enkeltkontingent og 120 kr. for husstandskontingent. Der vedlægges et indbetalingskort, som så vidt muligt bedes betalt inden 1.
april. Den billigste og nemmeste fremgangsmåde er at betale via netbank, hvis man
har sådan en. Der er også mulighed for uden gebyr at betale kontant ved generalforsamlingen eller til bestyrelsens medlemmer.
Generalforsamling mandag den 3. marts 2014 kl. 19
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kappel Stubmøllelaug mandag den 3.
marts 2014 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 to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Karl Hansen og Rita Carlsen.
6. Valg af to suppleanter. På valg er Torben Johansen og Henrik Møller.
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 sognepræst Elizabeth Knox-Seith fortælle om Den
danske klosterrute. Jens Kristian Krarup har skrevet flere bøger under denne overskrift. Der er blandt andet et bind om ruten fra Slagelse til Vordingborg. Sognepræsten i Kappel har fået til opgave som en del af sit arbejde at skrive en bog om Lolland-Falster, og det vil hun fortælle om.
Efter foredraget og inden generalforsamlingen vil der blive serveret rødvin og boller bagt af speltmel fra Kappel Stubmølle. Spelten er dyrket på Østlolland, på Majbøllegård.
Overdækket spiseplads etableres i løbet af foråret
Møllelauget har fået et tilskud på 25.000 kr. fra landsbypuljen 2013 i Lolland Kommune. Pengene skal bruges til at etablere en overdækket spiseplads på møllepladsen
til brug for turister og andre besøgende ved møllen. Spisepladsen vil være på ca. 30
m2 og bygges som en forlængelse mod vest af magasinbygningen. Der bliver tale om
en åben trækonstruktion uden vinduer og døre og med udblik til møllen. Byggeriet
krævede både landzonetilladelse og byggetilladelse fra kommunen, men godkendelserne kom på plads i december. Arbejdet vil blive udført med frivillig arbejdskraft i
løbet af foråret, idet tilskuddet fra kommunen kun dækker indkøb af materialer.

5-årig aftale med Lolland Kommune
Siden Kappel Stubmøllelaug blev etableret har vi haft en aftale med kommunen om
at betale møllens forsikringer. Aftalen blev indgået med Rudbjerg Kommune og er
senere blevet fortsat af Lolland Kommune. Aftalerne med Lolland Kommune har siden 2007 dog kun været 1-årige, så vi har ikke kunnet være helt sikre på fremtiden.
Lolland Kommune har nu indgået en 5-årig aftale med møllelauget, om at der betales ca. 13.000 kr. om året til dækning af forsikringerne i perioden fra 1. januar 2014 til
31. december 2018. Det er vi meget glade for. Det giver os bedre overblik over møllens økonomi og mulighed for at bruge kontingentindtægter m.m. til vedligeholdelse
og forbedringer på møllen.
Præstegårdens lade rives ned i løbet af foråret
Menighedsrådet har angiveligt besluttet, at præstegårdens lade skal rives ned i løbet
af foråret, måske allerede i marts måned. Møllelaugets bestyrelsen er meget skuffet
over menighedsrådets beslutning og håber, at menighedsrådet vil genoverveje beslutningen, inden det er for sent og bygningen forsvundet.
Præstegårdsforpagteren og senest menighedsrådet har gratis givet møllelauget
lov til at opbevare nogle ting i laden, især de boder som blev lavet til friluftsforestillingerne på Sølvbjerghøj, og som i de seneste år primært har været brugt i forbindelse med den årlige mølledag. Det opbevaringsproblem lader sig nok løse på en eller
anden måde, men det vil være en uoprettelig forringelse af miljøet omkring møllen,
hvis denne maleriske og bevaringsværdige bygning bliver revet ned.
Møllelauget har tilbudt som en slags husleje for magasinpladsen at stå for den løbende vedligeholdelse af bygningen, som skal kalkes og spækkes en gang årligt.
Men menighedsrådet har fastholdt beslutningen om, at bygningen skal rives ned.
Bygningen er ikke fredet, men efter møllelaugets vurdering er den bevaringsværdig. Den repræsenterer blandt andet en ret sjælden byggeteknik, idet dens vægge er
tykke, pudsede lervægge. Det var en slags støbeteknik, der blev taget i anvendelse
for at spare på tømmeret ved byggeri på landet. Der eksperimenteres med en lignende teknik i lavenergihuse i dag.
E-mail adresser ønskes fra møllelaugets medlemmer
Samfundet som sådan er ved at helt at opgive almindelige papirbreve, men møllelaugets bestyrelse har besluttet, at vi indtil videre fortsætter med at udsende et årligt
nyhedsbrev og et indbetalingskort med almindelig brevpost.
Som en supplerende service over for medlemmerne vil vi dog tilbyde at sende en
mail, når der er relevante informationer om stubmøllen og møllelauget. Det kan fx
være information om mølledagen, eller en besked om at der nu er friskmalet mel fra
stubmøllen. Det vil dog kun blive et beskedent antal mails pr. år.
Hvis man er interesseret i at komme på møllelaugets mail-listen, kan man tilmelde
sig ved sende en mail til møllelauget adresse: post@kappelstubml.dk.
Bestyrelsen
Siden generalforsamlingen i 2013 har bestyrelsen bestået af: Holger Villadsen (formand), Hans Blegmand (næstformand), Karl Hansen (kasserer), Egon Pedersen og
Rita Carlsen. Der har været holdt 4 møder i bestyrelsen.
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne, Holger Villadsen

