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Nyhedsbrev nr. 31 
 
Kontingent for 2020 
For 2020 koster et enkeltkontingent 75 kr. og et husstandskontingent 150 kr. Der ved-
lægges et indbetalingskort, som så vidt muligt bedes betalt inden 1. april. En anden 
mulighed er at betale kontant ved generalforsamlingen eller til bestyrelsens med-
lemmer. Den tredje mulighed er at betale via MobilePay til formandens mobilnum-
mer: 60 56 57 28.  
 
Generalforsamling mandag den 9. marts 2020 kl. 19 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kappel Stubmøllelaug mandag den 9. 
marts 2020 kl. 19 i Klubhuset for Kappel Ny Boldklub (Kappelvej 4A, 4900 Nakskov) 
med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. Bestyrelsen har ingen forslag i år.  
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg i år er Karl Hansen og Rita 

Carlsen.  
6. Valg af to suppleanter. På valg er Henrik Møller og Ole Jensen.   
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen og Leif 

Svendsen, samt en revisorsuppleant (p.t. ubesat).  
8. Eventuelt.  

 
Efter generalforsamlingen vil der bliver serveret rødvin m.m. og hjemmebagte boller 
med ost.  
 Derefter vil møllelaugets formand, Holger Villadsen, vise billeder af tyske stub-
møller fra Westphalen og fra det internationale møllemuseum i Gifhorn i nærheden 
af Folkevognsfabrikkerne. Stubmøllerne er bl.a. Neuenknick og Wehe ved Rahden. 
Stubmøllerne minder meget om hinanden, men der er på den anden side ikke to 
møller der er ens – og der er ingen der helt ligner Kappel Stubmølle.  
 
Ny opbevaringslade 
Projektet med opførelse af en ny opbevaringslade på møllepladsen blev afsluttet i 
første halvdel af 2019. Vi holdt rejsegilde den 4. maj, og i forbindelse med mølleda-
gen den 16. juni blev bygningen indviet med en kort tale af Tom Larsen. I anledning 
af møllelaugets 25 års jubilæum var der efterfølgende et lille traktement i opbeva-
ringsladen og en minikoncert ved Møllekvartetten.  
 Byggeriet kan ikke ses på årsregnskabet for møllelauget, for alle udgifter er af-
holdt af en bevilling fra vindmøllepuljen (Grøn pulje) og blev betalt direkte til hånd-
værkerne af kommunen. Møllelauget stod for at male opbevaringsladen med 



svenskrødt, ligesom selve stubmøllen. Tømrerarbejdet blev udført af tømrer Ole 
Mortensen fra Læsø.  
 De oprindelige planer om et minimuseum i møllemagasinet måtte vi opgive på 
grund af problemer med 'byggetilladelse' og brandsikkerhed. Men vi har nu fået en 
masse udvendig vægplads, og den kan måske bruges til nogle plancher om møllen?  
 
Ændrede omgivelser 
I januar måned blev de sidste rester af Kappel Centralskole revet ned. Det drejede sig 
om den tidligere lærerbolig. Så der hvor der tidligere var skole og skolegård og læ-
rerbolig og have er der nu kun bar mark, sådan som der også var det før midten af 
50'erne, hvor centralskolen blev bygget.   
 Selv om det unægteligt er trist, at bygninger på den måde forsvinder fra området, 
så er det i forhold til møllen positivt, at møllen nu kommer til at ligge mere synligt, 
når man kommer ude vestfra, fra kirken og Vesternæs. Og vestenvinden bliver heller 
ikke bremset så meget som tidligere af hegn og buske og træer. Det bliver formentlig 
nemmere fremover at køre med møllen.  
 
Økonomi 
Ifølge regnskabet for 2019 havde vi et driftsoverskud på godt 4.000 kr. og en kasse-
beholdning på ca. 77.000 kr. Så i store træk har økonomien det altså godt. Men der en 
udvikling i gang på to punkter, som giver anledning til bekymring.  
 Den ene er, at kontingentindtægterne er faldet lidt, fordi der er færre betalende 
medlemmer. I 2019 var der 7.795 kr. i kontingentindtægter, hvor vi tidligere med et 
lavere kontingent (60 kr.) var over 9.000 kr. Så vi bør nok i møllelauget gøre et forsøg 
på at forøge antallet af medlemmer.  
 Den anden bekymrende udvikling er stigningen i udgifter til bankgebyrer og ren-
ter. Vi har negative renter på godt 300 kr.; det er mærkeligt, men til at leve med, selv 
om vi tidligere med tilsvarende kassebeholdning havde over 3.000 kr. i årlige rente-
indtægter. Hvad vi derimod  ikke kan leve med, er de kraftigt stigende udgifter til 
gebyrer. Tidligere betalte vi under 200 kr. om året i gebyrer, men i 2019 har vi betalt  
3.081 kr. i gebyrer, uden at vi i møllelauget har ændret på noget. Selv om tiderne er 
vanskelige for bankerne, forstår jeg ikke, at Jyske Bank vil være det bekendt. De viser 
i hvert fald ikke det samfundsansvar, som man burde kunne forvente, at de vil vise 
over for små almennyttige foreninger som Kappel Stubmøllelaug.  
 
Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen i 2019 blev Egon Pedersen og undertegnede genvalgt. 
Hans Blegmand, der har været med i bestyrelsen helt fra begyndelsen, ønskede ikke 
at genopstille. I stedet blev valgt Torben Johansen.  
 Vi var ikke forberedt på, at Hans Blegmand ikke ønskede at genopstille, så vi fik 
ikke takket ham for det store arbejde han har ydet for møllen igennem næsten 25 år. 
Så vi benytter denne lejlighed til at gøre det.  
 Siden sidste generalforsamling har undertegnede været formand, Rita Carlsen 
næstformand og Karl Hansen kasserer. I årets løb har der kun været holdt to besty-
relsesmøder, den 2. april og den 4. november.  
 
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne,  
Holger Villadsen   


