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Nyhedsbrev nr. 29 
 
Kontingent for 2018 
På generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget at forhøje det årlige kontingent. 
For 2018 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 12. marts 2018 kl. 19 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kappel Stubmøllelaug mandag den 12. 
marts 2018 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 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 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.  

 
Inden generalforsamlingen vil Ole Jensen fortælle om »Roebaner på Lolland«. Og 
han vil også vise nogle billeder.  
 Efter foredraget og inden generalforsamlingen vil der blive serveret rødvin m.m. 
og boller med ost.  
 
Planer om minimuseum og opbevaringslade 
Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har pågældende kommune mulig-
hed for at søge om tilskud efter grøn ordning (Vindmøllepuljen) til initiativer, som 
kommer de lokale borgere til gavn. Puljen i Lolland Kommune var på 2 mio. kr., som 
kunne søges inden 1. april 2017.  
 Stubmøllelauget indsendte i marts en ansøgning om tilskud til indretning af op-
bevaringslade og minimuseum ved Kappel Stubmølle. Projektet beløb sig til 319.000 
kr. I juni fik vi besked om, at kommunen ville anbefale projektet, men blev bedt om 
at reducere projektet til 279.000 kr.  
 Oprindelig havde vi regnet med, at opbevaringsladen skulle være på 100 m2, og at 
der skulle købes noget mere jord fra præstegårdsjorden, inklusive frødammen. I det 



reducerede projekt foreslår vi, at laden opføres på møllelaugets jord. Så spares udgift 
til landinspektør og jordkøb, og sagsbehandlingen forenkles. Endvidere reduceres 
laden til 60 m2 (6 x 10). Det er en størrelse svarende til det nuværende møllemagasin. 
Laden skal efter planen placeres bag ved møllemagasinet, mod øst, ud mod marken.  
 Projektet har primært til formål at give mulighed for at indrette det nuværende 
møllemagasin til et minimuseum. Det er planen, at museet skal være ubemandet, 
men åbent det meste af tiden. Der er en del besøgende, der gør holdt ved møllen, 
selv om møllen ikke er åben. Her vil et åbent og ubemandet møllemuseum være et 
godt tilbud.  
 Den endelige afgørelse af om stubmøllelauget får det ansøgte tilskud, træffes af 
Energinet. Vi har endnu ikke modtaget noget endeligt svar og ved derfor ikke, om 
projektet i det hele taget bliver realiseret, eller hvornår det i givet fald vil ske.  
 
Møllens tilstand 
Der var opstået en skade på møllens tag, hvor stråtaget var ved at skride i det ene 
hjørne. Det er blevet repareret, og samtidigt blev der også lagt en ny halmrygning. 
Rygningen skal fornyes med jævne mellemrum og blev senest fornyet i 2013. Møllen 
har det godt, men vingerne trænger til at blive malet med hvid linoliemaling. Vi blev 
ikke helt færdige med arbejdet, da vi sidst var i gang i 2015.  
 Det ser ud til, at vi har fået udsultet melormene, der havde fundet sig et godt 
gemmested under liggeren i kværnen. Så vi vil formentlig forsøge at male mel igen i 
2018. Men kun en enkelt gang, og kværnen skal rengøres grundigt umiddelbart bag-
efter for at forhindre melormene i at etablere sig igen.  
 
Mølleguider søges 
Om sommeren har der i flere år været »åben mølle« hver tirsdag eftermiddag, kl. 14-
17. Der er så vidt muligt to mølleguider til stede, og vi forsøger at sætte sejl og lade 
vingerne køre rundt, hvis vejret er til det. Møllelauget kunne godt bruge nogle flere 
mølleguider. Det er en forholdsvis overkommelig opgave. Bare man kan deltage 2-3 
gange i løbet af sommeren er det fint. Hvis man er interesseret, kan man kontakte et 
af bestyrelsesmedlemmerne.  
 
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. 
 
Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen i 2017 Hans Blegmand, Egon Pedersen og Holger Villadsen 
genvalgt. Desuden har bestyrelsen bestået af Rita Carlsen og Karl Hansen. Formand i 
perioden har været Holger Villadsen, kasserer Karl Hansen og ny næstformand Rita 
Carlsen. Bestyrelsen har holdt tre møder i årets løb: 27. april, 25. juli og 23. nov.  
 
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne, Holger Villadsen   


