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Nyhedsbrev nr. 33 
 
Kontingent for 2022 
For 2022 koster et enkeltkontingent 75 kr. og et husstandskontingent 150 kr. Kontin-
gentet bedes så vidt muligt betalt inden 1. april. Der er tre muligheder for at betale:  
1) bankoverførsel til møllelaugets konto i Danske Bank (9570 / 131 431 45),  eller 2) 
kontantbetaling til kasserer Karl Hansen, eller 3) MobilePay til 60 56 57 28 (Holger 
Villadsen).  
 
Generalforsamling lørdag den 12. marts 2022 kl. 14 
Ifølge møllelaugets vedtægter skal den årlige generalforsamling holdes i januar kvar-
tal, og det regner vi med at kunne overholde i år. Så der indkaldes hermed til gene-
ralforsamling lørdag den 12. marts 2022 i klubhuset ved siden af møllen (Kappelvej 
4). Dagsordenen er følgende i overensstemmelse med vedtægterne:  

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

Svendsen, samt Bjarne Enemark som revisorsuppleant.  
8. Eventuelt.  

Forud for generalforsamlingen vil Tom Larsen fortælle om det lokale vindmøllefirma 
IWAL. Navnet er en forkortelse af »International Wind Academy Lolland«, og det 
har hjemsted Rudbjergvej 21 i det tidligere kommunekontor for Rudbjerg Kommune.  
 Der vil også i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret kaffe, boller og 
kage. 
 
Møllevingerne 
I nyhedsbrevet sidste år kunne vi fortælle, at vi i bestyrelsen havde besluttet at ud-
skifte møllevingerne med nogle nye magen til de nuværende fra 1988.  
 Vingerne virkede umiddelbart helt fine. De var nymalede, og træet var næsten al-
le steder helt hårdt og stærkt, så det kunne måske virke som et unødvendigt projekt. 
Men i januar i år blev det klart for enhver, at det var nødvendigt at skifte vingerne. I 
det kraftige blæsevejr natten mellem den 19. og 20. januar brækkede indervingen 
midt over, og den ene halvdel faldt ned på jorden. Der skete heldigvis ikke yderlige-
re skade.  
 På det tidspunkt var vi kommet ret langt med forberedelserne til at skifte vinger-
ne. Slots- og Kulturarvstyrelsen havde i september givet tilladelse til at udskifte vin-



gerne med nogle nye magen til de gamle. De havde endvidere bevilget et tilskud på 
114.000 kr. Selv om det var et pænt tilskud, dækkede det kun en tredjedel af de bud-
getterede udgifter. Så det var nødvendigt at søge yderligere fondsstøtte.  
 I november fik vi bevilget 114.000 kr. fra Realdania. I januar fik vi 60.000 kr. fra 
Lolland-Falster og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond. Og lidt senere fik vi 
100.000 kr. fra A.P. Møllers Fond til almene formål. Dermed var finansieringen af de 
nye vinger sikret. Og kort tid efter brækkede indervingen.  
 På et bestyrelsesmøde den 25. januar i år besluttede vi at bestille de nye vinger hos 
møllebygger Jens Jørgensen fra Fakse Ladeplads. På grund af prisstigninger på træ 
havde han været nødt til at forhøje sit oprindelige tilbud fra februar 2021. Det nuvæ-
rende tilbud beløber sig til i alt 306.250 kr. (inkl. moms). Tilbuddet omfatter også 
nedtagning af de gamle vinger og opsætning af de nye vinger. På nuværende tids-
punkt regner vi med, at de nye vinger kan sættes op i løbet af sommeren eller først 
på efteråret.  
 
Vingernes farve 
Der medsendes et postkort af Kappel Stubmølle. Det stammer fra først i 90'erne. På 
det tidspunkt er der ikke nogen farve på vingerne.  
 Møllen blev malet med ægte svenskrødt i 1991, og den farve og det materiale har 
vi holdt os til siden. I 1994 blev vingerne behandlet med farveløs imprægnering, og i 
1996 blev de malet første gang med hvid linoliemaling. Vingerne er efterfølgende 
blevet malet med jævne mellemrum, når de så ud til at trænge. Arbejdet er blevet 
udført af frivillige fra Kappel Stubmøllelaug.  
 Denne gang indgår det i vingeudskiftnings-projektet, at vingerne fra starten af 
skal males med hvid linoliemaling, og det indgår i budgettet, at det er et malerfirma, 
der skal stå for arbejdet. Noget af arbejdet kan og bør nok udføres, inden vingerne 
sættes op. Men hækværket på vingerne bliver først samlet og monteret på stedet i 
forbindelse med opsætningen, så det er først muligt at afslutte malerbehandlingen 
efter at vingerne er sat op. Det bliver muligvis først til foråret 2023.  
 
Økonomi 
Årsregnskabet for 2021 kan ses på stubmøllelaugets hjemmeside 
(www.kappelstubml.dk) under punktet »Nyhedsbreve«.  
Bankgebyrerne er faldet markant, siden vi skiftede bank, så de udgør ikke længere 
nogen større belastning af vores almindelige driftsbudget. Der er ikke i årets løb væ-
ret udgifter til vedligeholdelse eller reparationer, så der har i 2021 været et drifts-
overskud på godt 9.000 kr. Kassebeholdningen ved årets udgang var godt 78.000 kr.  
 
Bestyrelsen 
Generalforsamlingen i 2021 blev på grund af corona-situationen først holdt den 29. 
maj. Her genvalgtes til bestyrelsen Torben Johansen, Egon Pedersen og Holger Vil-
ladsen. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Holger Villadsen som for-
mand, Rita Carlsen som næstformand og Karl Hansen som kasserer. Der har været 
holdt tre bestyrelsesmøder: den 10. juni, den 22. september og den 25. januar i år. 
 
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne,  
Holger Villadsen   


