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Kontingent for 2015 
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 1. 
april. En anden mulighed er at betale kontant ved generalforsamlingen eller til be-
styrelsens medlemmer. Som et lille forsøg tilbydes en tredje mulighed, nemlig at be-
tale via MobilePay eller Swipp til formandens mobilnummer: 60 56 57 28.  
 
Generalforsamling mandag den 2. marts 2015 kl. 19 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kappel Stubmøllelaug mandag den 2. 
marts 2015 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 for to år. På valg er Hans Blegmand, Egon 

Pedersen og Holger Villadsen.  
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 et af møllelaugets medlemmer, Ole Munksgaard fra 
Langø, holde foredrag om Erhverv og handel på Vestlolland i 1700-tallet, især med hen-
blik på relationerne mellem land, by og marked. Kappel Stubmølle blev bygget omkring 
1730, og foredraget vil give et indblik i, hvordan samfundet fungerede dengang. I 
visse henseender minder det om situationen i dag, hvor der ikke er megen handel 
tilbage ude på landet. Efter foredraget og inden generalforsamlingen vil der blive 
serveret kaffe. Måske kan vi finde en historisk opskrift med bagværk fra 1700-tallet?  
 
Den overdækkede spiseplads ved møllemagasinet  
I 2013 fik møllelauget et tilskud på 25.000 kr. fra en landsbypulje i Lolland Kommune 
til at etablere en overdækket spiseplads. Spisepladsen er blevet bygget med frivillig 
arbejdskraft fra møllelauget i forlængelse af magasinbygningen, som samtidigt har 
fået ny tagbelægning. Der blev holdt en slags rejsegilde ved mølledagen i 2014. Byg-
gearbejdet er afsluttet i hovedtræk, men der mangler lige den sidste hånd. Forment-
lig vil vi i løbet af foråret kunne markere afslutningen på arbejdet med et lille arran-
gement. Den overdækkede spiseplads ved møllemagasinet ser ud til at blive en god 
forbedring af opholdsmulighederne ved møllen. Vi har blandt andet tænkt på cykel-
turister, men også andre besøgende med kaffekurve og frokostkurve.  



 
Elektroniske nyhedsmail som supplement  
Selv om samfundet ellers er ved at opgive almindelige breve, holder vi indtil videre 
fast ved det årlige nyhedsbrev med et vedlagt indbetalingskort.  
 Men sidste år begyndte vi at udsende nogle supplerende nyhedsmails. Hvis man 
er interesseret i at komme på mail-listen, kan man sende en mail til møllelaugets 
adresse: post@kappelstubml.dk. Og hvis man foretrækker bruge sin mobiltelefon til 
at betale det årlige kontingent, tilbyder vi som et forsøg, at man kan betale via Mobi-
lePay eller Swipp.  
 
Møllelaugets hjemmeside: www.kappelstubml.dk 
Det er efterhånden mange år siden, at vi fik lavet en hjemmeside for møllelauget. 
Den burde måske nok moderniseres, men indtil videre nøjes vi med at holde den 
ajour og udbygge den med supplerende stof. Og den lader til at være rimelig velbe-
søgt. Vores webhotel har talt sig frem til, at der har været godt 16.000 besøg i 2014.  
 Hjemmesidens galleri med fotoserier er blevet udvidet med flere serier med en del 
fotografier. Fotobeskrivelsen fra 2008 er blevet bearbejdet til et lille hæfte på 47 sider, 
som afsluttes med en mølleordbog specielt for Kappel Stubmølle. Ordbogen er lavet 
på grundlag af en indberetning fra møller H.P. Christensen, der er født 1870 i Tillitze 
og er udlært som møllersvend på Kappel Stubmølle omkring 1890. Hæftet er frem-
lagt i to mapper, henholdsvis i møllen og i møllemagasinet. Desuden findes det som 
et stort pdf-dokument på hjemmesiden, hvor man selv man læse det eller printe det.  
 
Årets aktiviteter  
Der har været de sædvanlige aktiviteter omkring møllen: mølledag den 3. søndag i 
juni, åben mølle tirsdag eftermiddag i sommerperioden og fjorddag den 7. sept. Det 
samlede besøgstal har i 2014 været lidt over 400. Det er lidt lavere end året før, men 
tilfredsstillende. Midt på sommeren er der ofte 25-30 på besøg i løbet af en eftermid-
dag. Og så kommer der desuden en del forbi møllen og gør et kortere eller længere 
ophold for at se på møllen udefra, selv om de ikke kan komme ind i møllen. Dem har 
vi ikke rigtigt tal på.  
 For 2015 planlægges et lignende aktivitetsniveau. Den nye skolelov lægger op til 
et samarbejde mellem skolen og de lokale foreninger. Vi overvejer et tilbud om, at 
skoleklasser kan komme på besøg en dag ved møllen, men har endnu udarbejdet et 
konkret tilbud.  
 Det frivillige arbejde omkring møllen har i 2014 været koncentreret om den over-
dækkede spiseplads, men møllen har dog fået tjæret foden og svansen. Vingerne er 
ved at trænge til en gang linoliemaling, og der er kommet nogle små huller i vores 
sejl, men de har også været i brug siden 1980'erne.  
 
Bestyrelsen 
Siden generalforsamlingen i 2014 har bestyrelsen bestået af: Holger Villadsen (for-
mand), Hans Blegmand (næstformand), Karl Hansen (kasserer), Egon Pedersen og 
Rita Carlsen. Der har været holdt 2 møder i bestyrelsen.  
 
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne 
Holger Villadsen   


