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4793 Bogø by. 

 
 

 
Byggemødereferat        
nr : 1               REF.: SK 
 
SAG : Restaurering af mølle, etape 1  MØDEDATO : 27.09.2018 
 
 
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         80% 
• Reparation af gulv         80%   

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

• Klargøring af plads til nedtagning      
• Klargøring af hat til nedtagning  

• Midlertidigt tag          60%   
• 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 
 

Projekt/projektændring 

• Mere råd i murrem ved motor end forudset og udskiftning af trykimprægneret 



bjælke/optagning af større gulvflade, har medført et større timeforbrug end afsat i 

aftalegrundlaget. DS har skønnet ekstraudgiften til 25 – 30.000 kr., svarende til et 
ekstra timeforbrug på 55 – 65 timer. Der er udfærdiget og underskrevet 

aftaleseddel på ekstraarbejdet. 
• Der er tilsagn fra gdr. Per Klog om, at man kan disponere over de nødvendige arealer 

til byggeplads m.v. 
• DS nævnte mistanke om mere råd end forudset i murrem ved mellemloft. Omfanget er 

ikke fastlagt p.t. 
• DS oplyste, at der intet vil være til hinder for, at der kan afholdes julemarked i 

stueetage og på 1’ste etage. 
 
Økonomi: 

Formand og kasserer har været til møde med Møns Bank og har underskrevet aftale 
om kassekredit. 

 
Aktiviteter de næste 14 dage: 
Nedtagning af vinger og møllehat var planlagt til uge 39. P.gr.a. dårligt vejr (hård 

vind) og ekstraarbejde med bjælkelag ved motor, er nedtagningen udskudt og aftalt 
med kranfirmaet til onsdag i næste uge (40). DS oplyste, at det højst må blæse 5 

sek/m ved nedtagningen og at de foreløbige vejrudsigter ikke så ud til at tilfredsstille 
dette krav. Der kunne være en chance om fredagen. Der var enighed om, at 
forsinkelsen ikke får indflydelse på tidsplanen, da man i stedet kan arbejde på de 

indendørs aktiviteter. 
 

 
Gældende tegninger og kontraktgrundlag: 
Fremgår af entreprisekontrakt. 

 
Tilsynsnotater: 

 
 
Næste byggemøde afholdes: 

Torsdag den 11. oktober kl. 10.00 på byggepladsen 
 

 
 


