
Bogø Mølle                                       Bogø, d. 11.01.2019  
Bogø Hovedgade 36,        
4793 Bogø by. 

 
 

 
Byggemødereferat        
nr : 7               REF.: SK 
 
SAG : Restaurering af mølle, etape 1  MØDEDATO : 10.01.2019 
 
 
DELTAGERE:     REPR. AF:    INIT. 
Møllebygger Michael John Jensen ApS  Daniel Skovgaard   DS 
Bogø Møllelaug     Vivian Skov    VS 

Bogø Møllelaug     Grethe Knutsson   GK 
Byggetilsyn      Steen Kronborg   SK 
 

 
Bemærkninger til sidste ref.      

Ingen 
 
Materiel/mandskab på pladsen 

3 mand.  
Byggetilsyn og repræsentanterne for Møllelauget udtrykte stor tilfredshed med, at 

Daniel Skovgaard er raskmeldt og tilbage i arbejdsstyrken.  
 
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                100%  
• Klargøring til løft af mølle                 85% 
• Udskiftning af fodrem                                                                   65%   

• Reparation af bræddebeklædning (punktet udgår)        
• Midlertidig afdækning (punktet udgår)   

• Aftagning af understøtning af mølle      
• Evt. reparation/ny 8-kantring  
• Krøjering             5%  

• Nedtagning af omgang        100% 
• Stillads              60% 

         
 
 



Tidsplan 

Man arbejder stadig henimod, at etape 1 kan afsluttes den 31. januar 2019. SK 
udtrykte tvivl om, hvorvidt det kan nås med den nuværende bemanding. 

 
Projekt/projektændring 

 På forespørgsel oplyste DS, at udførelse/rep. af ottekantring og krøjering i 
overvejende grad er værkstedsarbejde og at det vil være mest hensigtsmæssigt, at 
krøjeringen først monteres i samme arbejdsgang som montering af hat. 

 SK udtrykte forundring over, at der ikke er nogen form for forankring af 
trækonstruktionen til fundamentet. DS forklarede, at trækonstruktionen er udformet 
og sammenføjet på en måde, der sikrer møllens stabilitet og at det er 
kendetegnende for den type møller, at der ikke udføres forankring. 

 Reparation af lodret tømmer udføres mest hensigtsmæssigt i forbindelse med 
udskiftning af spån og reparation af bræddebeklædning (etape 4). Indtil da, udføres 
der midlertidig understøtning af de lodrette stolper, der er blevet for korte p.gr.a. 
opretning m.v. 

 GK spurgte om et eventuelt større behov for indkvartering. DS vurderede ikke, at 
behovet ville opstå. 

 I forbindelse med behov for vand til det forestående murerarbejde, blev det aftalt, at 
SK kontakter Leif Nowicki for installation af en aftapninghane med 
slangeforskruning til venstre for håndvasken i toiletrummet. 

 
Økonomi: 
I samarbejde med SK havde GK udarbejdet en ajourført økonomiplan, der viser, at der 

til dato er faktureret udgifter for i alt 773.949,01 kr. Kontraktsummen er på 
1.285.946,25. Til færdiggørelse af etape 1 resterer således 511.997,02 kr. Alle beløb 

er incl. moms. 
På baggrund af arbejdets nuværende stade og sammenholdt med de indgåede aftaler, 
jfr. aftalesedler, vurderes det, at økonomien for etape 1 kan holdes indenfor det 

beregnede. 
 

 
Aktiviteter de næste 21 dage: 

Bjælkelag mellemloft. 
Udskiftning af murrem. 
Reparation af gulv. 

Udskiftning af fodrem. 
Murerarbejde 

Krøjering 
Ottekantring 
 

Gældende tegninger og kontraktgrundlag: 
Fremgår af entreprisekontrakt. 

 
Tilsynsnotater: 
 

Næste byggemøde afholdes: 
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 10.00 på byggepladsen 
 
 


