
Bogø Mølle                                       Bogø, d. 01.11.2018  
Bogø Hovedgade 36,        
4793 Bogø by. 

 
 

 
Byggemødereferat        
nr : 3               REF.: SK 
 
SAG : Restaurering af mølle, etape 1  MØDEDATO : 01.11.2018 
 
 
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.      

Ingen 
 
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         10% 
• Murrem           
• 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                 20%   
• Klargøring til løft af mølle       

• Udskiftning af fodrem     
• Reparation af bræddebeklædning         
• Midlertidig afdækning   

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

• Krøjering 
• Nedtagning af omgang        90 % 
         

 
 

Tidsplan 
Det samlede arbejde er estimeret til 15 uger + evt. ekstraarbejder.  



Grundet opsigelse, er der i øjeblikket kun 1 mand på opgaven. På forespørgsel 

vurderer DS, at det kan betyde en forlængelse af byggeperioden på 2 -3 uger, alt 
afhængig af, hvornår man får ansat en ny medarbejder, eller får rykket om på 

firmaets arbejdsstyrke. 
Det blev drøftet, om det var hensigtsmæssigt at søge frivillig assistance, til at gå DS 

til hånde. HB har modtaget tilbud om frivilligt arbejde. Fremtidige henvendelser om 
frivilligt arbejde henvises til DS til vurdering. 
 

Projekt/projektændring 
 

• Den under tidsplanen nævnte risiko for forlængelse af byggeperioden, har fået 
møllelaugets bestyrelse til at overveje alternative løsninger m.h.t. brug af 1’ste 
salen i forbindelse med julemarkedet, eventuelt i form af et telt. 

 

• Stor ros fra bestyrelsen til de frivillige, der har gjort rent i møllens øverste etager. 
  
Økonomi: 
GK havde udarbejdet en meget overskuelig økonomisk plan, der i detaljer redegør for 

pengeforbruget i forhold til de bevilligede fondsmidler m.v.  
GK vil supplere planen med en særlig post til belysning af forbruget af uforudsete 

udgifter og eventuelle besparelser.  
Der var enighed om, at planen var et rigtig godt redskab i økonomistyringen og som 
grundlag for ansøgning om etapevis udbetaling af fondsmidlerne. 

GK fremhævede, at timesedler var til stor hjælp i arbejdet med at placere udgifterne 
under rette konti og bad om fortsat at få kopi af timesedlerne. 

 
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 15. november kl. 10.00 på byggepladsen 
 
 


