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Nyhedsbrev nr. 27
Kontingent for 2016
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. En anden mulighed er at betale kontant ved generalforsamlingen eller til bestyrelsens medlemmer. Den tredje mulighed, som blev benyttet af en del sidste år, er
at betale via MobilePay eller Swipp til formandens mobilnummer: 60 56 57 28.
Generalforsamling mandag den 7. marts 2016 kl. 19
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kappel Stubmøllelaug mandag den 7.
marts 2016 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 for to år. 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.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret 'mølleboller' og kaffe. Og derefter vil
Holger Villadsen holde et foredrag om Hellig Trefoldigheds Kilde. Vi er ved at få fremstillet det kildehus, der her i foråret sættes op på møllepladsen for at markere den
gamle helligkilde. I den anledning vil formanden repetere, hvad vi ved indtil videre
om helligkilden og dens placering.
Nye møllesejl i 2016
Møllens nuværende sejl er fra 1980'erne og er ved at være 30 år gamle. De er blevet
møre i tidens løb, og der kommer revner og huller i sejlene, når vi skal sætte sejl.
Sejlmagerens vurdering var, at det ikke rigtigt kunne betale sig at forsøge at få dem
repareret, og vi besluttede i bestyrelsen at forsøge at skaffe penge til nye sejl.
Vi er derfor meget glade for, at Møenbogaardfonden nu har bevilget et tilskud på
40.000 kroner til fremstilling af nye sejl. Forhåbentlig har vi nogle nye sejl klar til den
kommende sæson. Og hvis vi passer godt på sejlene, har vi formentlig sejl til møllen
i de næste 30-40 år.
Møenbogaardfonden er en nyere lokal fond, der er stiftet af gårdejer Bent Hansen,
»Møenbogaard«, Idestrup. Fonden har blandt andet til formål at støtte arbejde til bevarelse af dansk landbokultur, særligt på Lolland-Falster.

Indvielse af kildehuset søndag den 22. maj 2016
Den gamle helligkilde i Kappel, »Hellig Trefoldigheds Kilde«, har ligget meget tæt
på stubmøllen. Og helt tilbage til stiftelsen af den første bevaringsforening i 1936 har
det været et supplerende formål at bevare eller markere den gamle helligkilde.
Arbejdet med at lave et lille kildehus er ved at gå i gang. Der bliver tale om en lille
kvadratisk bygning på 2 x 2 x 2 meter med pyramidetag. Den skal placeres over den
brønd, der befinder sig på møllegrundens sydøstlige hjørne. Der er ydet et tilskud på
26.000 kr. fra landsbypuljen i Lolland Kommune, samt 4.000 kr. fra Lollandsfonden.
Kappel-Langø Menighedsråd vil gerne være med til at markere indvielsen af kildehuset, og det er aftalt, at indvielsen holdes søndag den 22. maj, som er Trinitatis
søndag. Søndagen hed tidligere Hellig Trefoldigheds søndag, og det forekommer at
være et passende tidspunkt at indvie et kildehus for den tidligere »Helllig Trefoldigheds Kilde«. Programmet er under planlægning, og man kan senere i dagspresse og
kirkeblad læse nærmere.
Supplerende elektroniske nyhedsmail
Hvis man er interesseret i supplerende nyhedsmails fra møllelauget, kan man komme på mail-listen ved at sende en mail til: post@kappelstubml.dk. Vi sender kun et
begrænset antal mail i løbet af året. Og vi sender også til andre end møllelaugets
medlemmer. Indtil videre fortsætter vi dog også med at sende et nyhedsbrev til alle
medlemmer med almindelig post.
Anlæg og vedligeholdelse i 2015
I årets løb blev arbejdet med den overdækkede spiseplads afsluttet. Det blev markeret ved et lille arrangement på mølledagen i 2015, hvor kulturudvalgsformand Heino
Knudsen trak i snoren og holdt en lille tale. I september fik vingerne og det hvidmalede træværk omkring svansen en omgang maling. Vi bruger gammeldags linoliemaling. Desuden blev de udsatte dele af møllefoden malet med lintjære. Det er en special blanding af trætjære og linolie.
Aktiviteter i 2015
Der er i Lolland Kommune en del museer og arbejdende værksteder. I denne gruppe
hører Kappel Stubmølle hjemme blandt de små aktører, men vi er der, og der foregår
noget en gang imellem. På mølledagen i 2015 var der ca. 150 besøgende. Ved åben
mølle tirsdag eftermiddag i sommerperioden og diverse arbejdsdage var der ca. 180
besøgende. Ved fjordagen i september var der ca. 30 besøgende. Desuden er der
mange, der gør holdt ved møllen, når de kommer forbi. Dem har vi ikke tal på.
Bestyrelsen
Ved sidste generalforsamling blev Karl Hansen og Rita Carlsen genvalgt. Desuden
har bestyrelsen bestået af Hans Blegmand, Egon Pedersen og Holger Villadsen. Bestyrelsen har holdt tre møder i årets løb: 16. april, 7. juli og 16. november.
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Holger Villadsen

