
Bogø Mølle                                       Bogø, d. 16.11.2018  
Bogø Hovedgade 36,        
4793 Bogø by. 

 
 

 
Byggemødereferat        
nr : 4               REF.: SK 
 
SAG : Restaurering af mølle, etape 1  MØDEDATO : 15.11.2018 
 
 
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.      

HB havde bemærkninger vedr. opdatering af tidsplan.  
 
Materiel/mandskab på pladsen 

1 mand 
 

Vejrligsdage 
0 
 

Byggeriets stade             Udført  
• Bjælkelag ved motor         95% 

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

• Bjælkelag mellemloft         20% 
• Murrem             5% 
• Reparation af gulv          15% 

• 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                 25%   
• Klargøring til løft af mølle                 15% 

• Udskiftning af fodrem     
• Reparation af bræddebeklædning         
• Midlertidig afdækning   

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

• Krøjering 
• Nedtagning af omgang        90 % 
         

 
Tidsplan 

Den samlede arbejdsperiode (etape 1) var oprindeligt estimeret til 15 uger + evt. 
ekstraarbejder.  



For nuværende tør DS ikke lægge sig fast på en afleveringsdato. Det skyldes, at det 

ikke er lykkedes ham – trods gentagne rykkere til firmaet - at få oplyst datoer for 
opstilling af stillads og ansættelse af ny medarbejder til erstatning for den 

medarbejder, der stoppede den 1. november.  
DS kan i princippet ikke komme videre med arbejdet, før der er rejst det nødvendige 

stillads !! 
Diverse fonde, har som betingelse for meddelte tilskud, sat frister for arbejdets 
færdiggørelse og udbetaling af tilskud. Møllelauget forventer derfor, at aflevering sker 

senest 1. februar 2019.  
 

 
Projekt/projektændring 
DS oplyste, at man ikke p.t. er stødt på flere uforudsete byggetekniske problemer. 

På forespørgsel oplyste DS, at han ikke har modtaget henvendelser/tilbud om frivilligt 
arbejde 
 
Økonomi: 
GK har suppleret den økonomiske plan med særlige poster til belysning af forbruget af 
uforudsete udgifter og eventuelle besparelser. Desuden er planen suppleret med en 

oversigt over modtagne og betalte fakturaer. 
Man drøftede vigtigheden af, at betalinger af fakturaer afstemmes nøje med 

dokumenterede materialeleverancer, forbrugt arbejdstid (timesedler), kørsel 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: 
SK fandt det meget utilfredsstillende, at det har vist sig yderst vanskeligt/næsten 
umuligt for Møllelauget, at få kontakt til Møllebygger Michael John Jensen pr. telefon 

ell. mail. Det aftaltes, at Møllelauget nu vil forsøge at skabe kontakt ved anbefalet 
brev. 

 
Næste byggemøde afholdes: 

Torsdag den 29. november kl. 10.00 på byggepladsen 
 
 


