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Nyhedsbrev nr. 20
Generalforsamling onsdag den 11. marts 2009 kl. 19
Der indkaldes hermed til generalforsamling for møllelaugets medlemmer onsdag
den 11. marts 2009 kl. 19 i Klubhuset for Kappel Ny Boldklub, Kappelvej 4 A, med
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Holger Villadsen, Hans

Blegmand og Egon Pedersen.
6. Valg af to suppleanter. På valg er Torben Biel-Knudsen og Tom Larsen.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen og

Helen Martin, samt revisorsuppleant Torben Johansen.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bliver der serveret boller bagt af hvedemel fra Kappel
Stubmølle samt ost og rødvin. Der er et lille restlager af melproduktionen fra sidste
sommer. De der er interesseret i selv at bage, kan få et par kilo hvedemel med hjem,
i det omfang lageret rækker.

Sidste sommer blev der taget nogle fotografier af stubmøllen. De er blevet lagt ud
på møllelaugets hjemmeside under overskriften »En fotobeskrivelse«. De vil blive
forevist på projektor. Der vil være lejlighed til at komme med spørgsmål, kommen-
tarer og gode forslag undervejs.

Møllelaugets generalforsamlinger har normalt været holdt i Lokalhistorisk Arkivs
lokaler i det gamle alderdomshjem. Men arkivet er i færd med at flytte væk fra Kap-
pel, så vi har i år fået lov til at bruge boldklubbens klubhus lige ved siden af møllen.

Vedtægtsændringer
På generalforsamlingen sidste år (2008) fremlagde bestyrelsen et forslag til ved-
tægtsændringer som følge af den ændrede kommunale inddeling pr. 1. januar 2006.
Der var énstemmig tilslutning til forslaget, men de fremmødte 23 medlemmer op-
fyldte ikke vedtægternes krav om, at vedtægtsændringer forudsætter deltagelse af
mindst 20 procent af medlemmerne (20% af 129 = 26). Der blev derfor afholdt en
ekstraordinær generalforsamling den 23. april, hvor vedtægtsændingen blev god-
kendt endnu en gang og dermed blev gyldige. De nye vedtægter vedlægges.

Internet
Kappel Stubmøllelaug var forholdsvis hurtigt ude med sin egen hjemmeside på
adressen www.kappelstubml.dk. Det skete allerede i 2001. På overfladen har vi ikke
ændret meget på siden, men sørget for løbende at holde den opdatereret og udvide
den i dybden. I sommeren 2008 er siden blevet udvidet med to billedserier. Den ene



er serien En tidsrejse; den er baseret på nogle billeder, som Britt Walbum fra Lokalhi-
storisk Arkiv har fundet frem og skannet. Den anden er serien En fotobeskrivelse, som
er baseret på nogle foto som jeg tog sidste sommer. Jeg har skrevet forklarende
tekst til begge serier.

I tilknytning til samarbejdet mellem møllelaugene for de gamle møller på Lolland-
Falster er der lavet en ny fælles hjemmeside. Den findes på: www.moellerpaalf.dk.
Det er Vindeby Møllelaug, der har stået for oprettelsen af den fine hjemmeside, men
ideen stammer fra Kappel.

Vedligeholdelse
I årets løb er udhuset blevet kalket, og husets træværk og trempel er blevet malet
med rødbrun landbrugsmaling, der harmonerer pænt med møllens svenskrøde.

Møllens vinger er blevet færdigmalet med hvid linoliemaling. Endvidere er der
blevet lagt ny halmrygning på møllens stråtag. Begge dele skete fra lifte, som vi fik
lov til at låne.

Møllefoden er blevet tjæret med gammeldags finsk trætjære. Og der er anskaffet
en skrivepult til broloftet. Det ville have været fint med en gammel skrivepult, men
vi har købt en ny. Den bruges til opbevaring af pjecer og papirer samt en gæstebog
og en logbog over vedligeholdelsesarbejder m.m.

Der var truffet aftale med møllebygger Jens Jørgensen om at afslutte de ude-
stående arbejder på møllen, men et eller andet kom desværre i vejen i sidste øjeblik.

Aktiviteter
Sæsonen startede som sædvanlig med Dansk Mølledag, den tredje søndag i juni. Den
ene af boderne var stillet til rådighed for Højbakke Vingård, og vi havde besøg af
Tombstone fra Næsby, som dansede linedance.

Sommeren igennem har der været åben mølle hver tirsdag kl. 14-17. Et par gange
har der været 20-25 besøgende på en eftermiddag, og andre gange kun nogle få.
Mange af de besøgende er »tilfældige« forbipasserende, og i øvrigt forholdsvis man-
ge tyske turister. Desuden har der været bestilte forevisninger, bl.a. fra en spejder-
lejr ved Næsby, grupper på ophold i Kappel Skole og cyklister fra Østofte. Sæsonen
sluttede med Nakskov Fjorddage, hvor der var åben mølle om eftermiddagen.

Det lader til, at der også er en del, der bruger møllens bænksæt til en lille pause.

Møllelauget
Foreningens medlemstal er langsomt krøbet opad de seneste år. Der er nu 127
medlemskaber, heraf 32 er familiemedlemskaber med to personer noteret.

Bestyrelsen har holdt tre bestyrelsesmøder i 2008. Formand er Holger Villadsen,
næstformand er Hans Blegmand og kasserer er Karl Hansen. Formanden bor ikke
længere ved siden af møllen, og næstformanden har overtaget hvervet som »møl-
ler« med det løbende tilsyn.

Kontingent
Der vedlægges et indbetalingskort, som så vidt muligt bedes indbetalt inden 1. maj.
Der er mulighed for at betale kontant ved generalforsamlingen. Basiskontingentet er
fortsat 50 kr. For husstandsmedlemskab med to navne betales 100 kr.

Med venlig hilsen


