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Nyhedsbrev nr. 30 
 
Kontingent for 2019 
For 2019 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 11. marts 2019 kl. 19 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kappel Stubmøllelaug mandag den 11. 
marts 2019 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 tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg i år er Hans Blegmand, 

Egon Pedersen og Holger Villadsen (vil gerne afløses).  
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 Karin Pagter Duparc, der bor på Øllingsøe Gods, for-
tælle om familien Danneskiold-Samsøes rødder i 1800-tallets sukkerproduktion på 
Skt. Croix i Vestindien. Et af slavebørnene kom til Danmark og blev en del af famili-
ens rødder. Titlen på foredraget er: »Fra Skt. Croix til Lolland. En slægts bittersøde 
historie«. Foredraget ledsages af billeder, og måske dukker der et billede op af en 
sukkermølle? Efter foredraget og inden generalforsamlingen vil der blive serveret 
rødvin m.m. og hjemmebagte boller med ost.  
 
Ny opbevaringslade 
Møllelauget fik sidste år en bevilling på 278.488 kr fra Grøn Pulje (vindmøllepulje) til 
et projekt med opførelse af en ny opbevaringslade og indretning af minimuseum i 
det eksisterende møllemagasin.  
 Vi har fået landzonetilladelse til projektet, men der viste sig at være problemer 
med en 'byggetilladelse' til minimuseet. Der var problemer med de formelle krav til 
brandsikkerheden omkring minimuseet. Vi har derfor været nødt til at reducere pro-
jektet. Energistyrelsen, som står for bevillingen, har godkendt det reducerede projekt 
uden minimuseum. Bevillingen er tilsvarende reduceret til 228.473 kr (uden moms).  



 Lolland Kommune har i denne måned givet byggetilladelse til den nye opbeva-
ringslade. Arbejdet skal være afsluttet og regninger fremsendt til Lolland Kommune 
senest den 1. juni 2019. Så forhåbentlig går arbejdet snart i gang, sådan at det kan af-
sluttes i løbet af foråret.  
 
Møllebog af Dieter Cordes 
Sidste år blev der trykt et lille oplag af en fin fotobog på 70 sider om 6 gamle møller 
på Lolland: Maribo, Østofte, Kappel, Vindeby, Kettinge og Majbølle. Møllelauget 
købte 40 eksemplarer og har solgt de fleste i årets løb. Men der er stadigvæk nogle 
tilbage, som kan købes for 100 kr. Den er ikke i almindelig handel, men kan købes af 
møllelauget. Bogen er også velegnet som en unik gaveidé.  
 
Via Molina 
Dansk Møllerforening er i samarbejde med møllerforeningerne i Tyskland og Hol-
land i færd med at etablere en europæisk kulturrute for vand- og vindmøller. Ruten 
skal hedde »Via Molina«. Det er latin og betyder møllevejen. Projektet er ikke reali-
seret endnu, men under udarbejdelse.  
 Kappel Stubmøllelaug har tilmeldt sig samarbejdet, og det er planen, at der skal 
være en særskilt rute på Lolland-Falster, hvor der jo er ret mange gamle møller.  
 Projektet vil ikke være forbundet med udgifter for Kappel Stubmølle. Vi vil kom-
me med på nogle nye hjemmesider og Kappel Stubmølle blive omtalt på en folder 
over europæiske mølleruter.  
 
Økonomi 
Ved generalforsamlingen ved kassereren forelægge et revideret regnskab. Der har i 
årets løb været et lille underskud på ca. 2300 kr. Det skyldes bl.a. en udgift til repara-
tion af det ene hjørne af stråtaget, som var i færd med at skride ud.  
 Kassebeholdningen ved årets udgang var knap 73.000 kr. Så der er råd til klare de 
småreparationer, der nemt bliver brug for på en gammel mølle. Hvis der kommer 
større skader, vil de i mange tilfælde være dækket af bygningsforsikringen.  
 Vi har i mange år haft en aftale med kommunen om, at de dækker møllens forsik-
ringsudgifter. Denne aftale er blevet forlænget i 2018, sådan at den gælder for de næ-
ste fire år (2019-2022). Det er et væsentligt positivt bidrag til møllens driftsøkonomi.  
 Jyske Bank ser derimod ud til at ville opkræve en del mere i løbende gebyrer. Det 
er ikke meget samfundsansvar banken tager på sig i forhold til små foreninger.  
 
Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen i 2018 blev Rita Carlsen og Karl Hansen genvalgt. Desuden 
har bestyrelsen bestået af Hans Blegmand, Egon Pedersen og Holger Villadsen. For-
mand i perioden har været Holger Villadsen, kasserer Karl Hansen og næstformand 
Rita Carlsen. Bestyrelsen har holdt tre møder i årets løb: 3. april, 2. september og 19. 
november.  
 Holger Villadsen har været formand for møllelauget siden starten i 1994 og vil 
gerne afløses nu. Der har ikke hidtil været andre i bestyrelsen, der ønskede at være 
formand, så en ny formand skal nok findes uden for den nuværende bestyrelse.  
 
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne,  
Holger Villadsen   


