
Bogø Mølle                                       Bogø, d. 14.12.2018  
Bogø Hovedgade 36,        
4793 Bogø by. 

 
 

 
Byggemødereferat        
nr : 6               REF.: SK 
 
SAG : Restaurering af mølle, etape 1  MØDEDATO : 13.12.2018 
 
 
DELTAGERE:     REPR. AF:    INIT. 
Møllebygger Michael John Jensen ApS  Michael John Jensen  MJ 
Bogø Møllelaug     Helle Bohnfeldt   HB 

Bogø Møllelaug     Grethe Knutsson   GK 
Byggetilsyn      Steen Kronborg   SK 
 

 
Bemærkninger til sidste ref.      

Ingen 
 
Materiel/mandskab på pladsen 

3 mand.  
På forespørgsel oplyste MJ, at Daniel Skovgaard stadig var sygemeldt, men at han 

skal have en snak med ham i morgen om situationen og en eventuel tilbagevenden til 
arbejdet på Bogø Mølle. 
 

Vejrligsdage 
0 

 
Byggeriets stade             Udført  
• Bjælkelag ved motor         95% 

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

• Bjælkelag mellemloft         40% 
• Murrem           50% 

• 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%   

• Understøtning af mølle                 50%   
• Klargøring til løft af mølle                 50% 
• Udskiftning af fodrem                                                                   50%   

• Reparation af bræddebeklædning             
• Midlertidig afdækning   

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

• Nedtagning af omgang        95 % 
• Stillads            60 % 

         
 



Tidsplan 

Arbejdet skrider godt frem i øjeblikket og MJ vurderer, at etape 1 kan afsluttes den 
31. januar 2019. 

Møllebyggefa. holder juleferie fra torsdag den 20.12.2018 – mandag den 07.01.2019. 
 

Projekt/projektændring 

• Foranlediget af Daniel Skovgaards fravær fra byggepladsen p.gr.a. sygdom er MJ 
udpeget som brandansvarlig i overensstemmelse med krav fra forsikringsselskabet. 

• Gældende entrepriseforsikring udløber den 31.12.2018. HB tager kontakt til 
forsikringsselskabet og får forlænget forsikringsperioden til den 31.01.2019. 

• HB er bortrejst i hele januar måned 2019. I HB’s fravær varetager Nicolai Währens 
formandens opgaver; herunder attestation af regninger i forening med GK.  

• Vivian Skov deltager i byggemøderne. 

• GK sørger for at holde møllens vandinstallationer frostfrie. 

• Afleveringsforretning afholdes først, når HB er tilbage i februar 2019. 
 
Økonomi: 

Reviderede økonomiplaner tilstilles Nicolai Währens, indtil HB er hjemme igen. 
 
Aktiviteter de næste 21 dage: 

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 10. januar 2019 kl. 10.00 på byggepladsen 
 
 


