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Nyhedsbrev nr. 28 
 
Kontingent for 2017 
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. Den tredje mulighed er at betale via MobilePay eller Swipp 
til formandens mobilnummer: 60 56 57 28.  
 
Generalforsamling mandag den 13. marts 2017 kl. 19 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kappel Stubmøllelaug mandag den 13. 
marts 2017 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 foreslår, at det årlige kontingent fra næste år 

(2018) forhøjes til 75 kr. for enkeltkontingent og 150 kr. for husstandskontin-
gent.  

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. Herunder drøftelse af et forslag om at søge tilskud til etablering af 

en lille lade bag ved frødammen til opbevaring af boder, borde og stole m.m.  
 
Inden generalforsamlingen vil Lars Boye Pedersen fortælle om stormfloden i 1872 og 
stormflodsmuseet i Gloslunde Præstegård.  
 Efter foredraget og inden generalforsamlingen vil der blive serveret rødvin m.m. 
og boller med ost.  
 
Kontingentforhøjelse 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet med virkning fra næste år forhøjes fra 60 kr. til 
75 kr. og tilsvarende for husstandskontingentet. Bestyrelsen tilstræber, at der er ba-
lance på driftskontoen, og at vi har råd til af egne midler at foretage den nødvendige 
løbende vedligeholdelse af stubmøllen. Tidligere var den en næsten fast årlig ind-
tægt på ca. 2000 kr. fra Sparekassens Gavefond, men den er bortfaldet nu.  
 



Opbevaringslade? 
Under eventuelt på generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne have en uforpligtende 
drøftelse af, om bestyrelsen i dette år skal arbejde på et projekt med en lille lade til 
opbevaring af møllelaugets ting, fx boder og stole og diverse materialer. Laden skal i 
givet fald placeres diskret bag ved frødammen og være af beskeden størrelse. Jorden 
ejes på nuværende tidspunkt af præsteembedet, så projektet forudsætter, at menig-
hedsrådet vil overveje at sælge et stykke jord til møllelauget. Projektet forudsætter 
også, at vi kan få tilskud til alle udgifterne, men det skulle der være gode mulighe-
der for. Bestyrelsen regner ikke med, at projektet fremover vil belaste møllens drifts-
budget eller i større omfang kræve arbejde med vedligeholdelse.  
 Hvis opbevaringsladen bliver etableret, kan vi fremover i højere grad bruge møl-
lemagasinet til en slags minimuseum og som opholdsrum.  
 
Årets store begivenheder 
Søndag den 22. maj blev kildehuset ved den gamle »Helligtrefoldigheds Kilde« ind-
viet ved et arrangement i samarbejde med menighedsrådet. Arrangementet blev ind-
ledt med en gudstjeneste i Kappel Kirke ved biskop Steen Skovsgaard. Ved indviel-
sen blev der sømmet en messingplade med en inskription på kildehusets rækværk, 
og menighedsrådet serverede en lille forfriskning på møllepladsen.  
 Møllens nye sejl blev taget i brug i 2016. De blev syet af sejlmager Friis i Nakskov, 
og er i alt væsentligt betalt af et tilskud på 40.000 kr. fra Møenbogaardfonden. Sejlene 
var i funktion for første gang på mølledagen. De har efterfølgende været i brug flere 
gange i løbet af sommeren og fungerer fint. Der er dog nogle 'øjer', der skal flyttes 
lidt på vingerne, for at sejlene står tilpas stramt i toppen. Det vil ske, inden sejlene 
igen monteres på vingerne til sæson 2017.  
 I august blev møllen malet med ægte svenskrødt fra Falu. Vi havde lejet en lift, og 
4 mand klarede at male hele møllen i løbet af en dag. Der gik ca. 30 liter maling til 
opgaven.  
 Møllelaugene på Lolland-Falster har i mange år holdt et fællesmøde på skift mel-
lem de forskellige møller på Lolland-Falster. I år var det Kappels tur. Mødet blev 
holdt den 10. september. Møllen blev demonstreret i drift (dog kun i tomgang), og vi 
havde besøg af firmet Fyra Vindar fra Møn, som fortalte om malerbehandling af 
træværk. Firmaet er især er eksperter i finsk trætjære, og det er også dem, der har le-
veret den svenskrøde maling til møllen.  
 
Supplerende elektroniske nyhedsmail 
Hvis man er interesseret i supplerende nyhedsmails fra møllelauget, kan man kom-
me 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.  
 
Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen i 2016 blev Karl Hansen og Rita Carlsen genvalgt. Desuden 
har bestyrelsen bestået af Hans Blegmand, Egon Pedersen og Holger Villadsen. Be-
styrelsen har holdt tre møder i årets løb: 13. februar, 23. marts og 15. november.  
 
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne, Holger Villadsen   


