
Bogø Mølle                                       Bogø, d. 11.10.2018  
Bogø Hovedgade 36,        
4793 Bogø by. 

 
 

 
Byggemødereferat        
nr : 2               REF.: SK 
 
SAG : Restaurering af mølle, etape 1  MØDEDATO : 11.10.2018 
 
 
DELTAGERE:     REPR. AF:    INIT. 
Møllebygger Michael John Jensen ApS  Daniel Skovgaard   DS 
Bogø Møllelaug     Helle Bohnfeldt   HB 

Bogø Møllelaug     Grethe Knutsson   GK 
Byggetilsyn      Steen Kronborg   SK 
 

 
Bemærkninger til sidste ref.      

Ingen 
 
Materiel/mandskab på pladsen 

2 mand 
 

Vejrligsdage 
0 
 

Byggeriets stade             Udført  
• Bjælkelag ved motor         95% 

• Murrem ved motor         95% 
• Reparation af gulv         95%   

• Bjælkelag mellemloft    
• Reparation af gulv      
• Afrigning af vinger og krøjeværk      100%   

• Klargøring af plads til nedtagning      100%   
• Klargøring af hat til nedtagning      100% 

• Midlertidigt tag         100%   
• Åbning af sider     

• Understøtning af mølle    
• Klargøring til løft af mølle       

• Udskiftning af fodrem     
• Reparation af bræddebeklædning         
• Midlertidig afdækning   

• Aftagning af understøtning af mølle      
• Evt. reparation/ny 8-kantring  

• Krøjering          
 
 

Tidsplan 
Det samlede arbejde er estimeret til 15 uger + evt. ekstraarbejder. DS skønner, at 

tidsplanen kan overholdes. DS holder ferie i uge 42. 
 
 



Projekt/projektændring 

 

 Fra byggetilsyn og bestyrelsesrepræsentanter blev der udtrykt stor tilfredshed med 
forløbet af gårsdagens arbejde med nedtagning af vinger og hat og stor ros til DS 
for at have reageret meget hurtigt, da han onsdag morgen opdagede, at BMS 
havde en egnet kran på en anden opgave på Bogø. DS udtrykte også stor 
tilfredshed med BMS og med forløbet, der blev klaret på ca. 2½ time. 

 

 På forespørgsel oplyste DS, at ”hattens” tilstand ikke - umiddelbart vurderet - var 
dårligere end forventet. 

  

 DS oplyste, at nedtagning af omgangen, der ellers først er planlagt til etape 3, vil 
ske nu. Det gør man for at lette arbejdet med udskiftning af bjælkeender og 
murrem, der så kan udføres oppe fra i stedet for - som planlagt – nede fra. Det 
forventes, at en del af udgiften til nedtagningen, 26.700 kr., kan modsvares af et 
mindre timeforbrug til udskiftning af bjælkeender og murrem. 

 

 DS oplyste, at der intet vil være til hinder for, at der kan afholdes julemarked i 
stueetage og på 1’ste etage. Oplyste, at det må påregnes, at der kan forekomme 
afstivninger (soldater) på 1’ste sal og at der kan være delvis åbent til næste etage. 

 

 DS bragte spørgsmålet om rengøring på bane. Man blev enige om, at man fra 
Møllens side vil forsøge rengøringen gennemført ved frivillig arbejdskraft. GK er 
tovholder. 

  
Økonomi: 
HB havde gjort indsigelse imod faktura nr. 70203 på kr 114.518,75 og har modtaget 

kreditnota nr. 70207 på samme beløb og ny faktura nr. 70.208 på kr. 110.956,25. 
Differencen kr. 3.562,50 udlignes på kommende regning.  
Modtaget ny faktura nr. 70209 på kr. 147.281,25. Inden honorering af denne faktura 

vil HB rette henvendelse til Møllebyggeren for nærmere oplysninger om timeforbrug 
m.v. 

 
Aktiviteter de næste 21 dage: 
Nedtagning af omgang. 

Bjælkelag mellemloft. 
Udskiftning af murrem. 

Reparation af gulv. 
Åbning af sider. 
Understøtning af mølle. 

Klargøring til løft af mølle 
Udskiftning af fodrem. 

 
Gældende tegninger og kontraktgrundlag: 
Fremgår af entreprisekontrakt. 

 
Tilsynsnotater: 

 
Næste byggemøde afholdes: 

Torsdag den 1. november kl. 10.00 på byggepladsen 
 
 

 


