
Bogø Mølle                                       Bogø, d. 08.02.2019  
Bogø Hovedgade 36,        
4793 Bogø by. 

 
 

 
Byggemødereferat        
nr : 9               REF.: SK 
 
SAG : Restaurering af mølle, etape 1  MØDEDATO : 07.02.2019 
 
 
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        100% 

• Murrem ved motor        100% 
• Reparation af gulv        100%   

• Bjælkelag mellemloft        100% 
• Murrem          100% 
• Reparation af gulv         100% 

• 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               100% 
• Udskiftning af fodrem                                                                 100%   

• Reparation af bræddebeklædning (punktet udgår)        
• Midlertidig afdækning (punktet udgår)   
• Aftagning af understøtning af mølle     100%   

• Evt. reparation/ny 8-kantring      ???? 
• Krøjering         ????  

• Nedtagning af omgang       100% 
• Stillads             60% 
• Murerarbejde                                                                            60% 

         
 

 
Tidsplan 



Træarbejdet på selve møllen er afsluttet. Tilbage står murer-/pudse-/kalkearbejde, 

der forventes afsluttet inden den planlagte aflevering, den 14. februar 2019. 
Hvad angår krøjering og ottekantring se under projekt/projektændring. 

 
Projekt/projektændring 

• Krøjering blev afmonteret den 4. februar og er d.d. (07.02.2019) kørt på 
værksted. DS vil drøfte med MJ, om dele af krøjeringen kan genbruges. Da 
krøjering og møllehat skal sammenpasses nøjagtigt, er det mest 

hensigtsmæssigt, at de fremstilles og monteres kontinuerligt. Møllelauget kan 
således acceptere, at krøjeringen ikke er færdig til afleveringen den 14. februar, 

men at der tilbageholdes et passende beløb af betalingen, indtil det 
dokumenteres, at krøjeringen er klar til montering.  

• Efter afmontering af krøjeringen kunne ottekantringens tilstand vurderes 

nærmere. Umiddelbart er det DS’s vurdering, at ottekantringen kan genbruges 
uden større reparationer/fornyelser. 

• HB og DS havde drøftet muligheden af at lade byggestilladset blive stående, 
såfremt det ikke skal bruges andetsteds. DS forelægger spørgsmålet for MJ, så 
det er afklaret inden afleveringen den 14. februar. 

• GK kontakter Bogø Maskinstation vedr. bortkørsel af affald. Såremt 
maskinstationen kun fjerner mur-affaldet, arrangerer HB fjernelse af 

træaffaldet. 
 
Økonomi: 

GK havde udarbejdet en ajourført økonomiplan, der viser, at der til dato er faktureret 
udgifter for i alt 1.244.579,78,00 kr. Kontraktsummen er på 1.285.946,25. Til 

færdiggørelse af etape 1 resterer således 41.366,47 kr. Alle beløb er incl. moms. 
HB og GK udtrykte stort behov for et møde med MJ om økonomien. Særligt forhold 
omkring værkstedstimer, tidsforløb (husleje, diæter), udsatte aktiviteter (krøjering, 

forlængelse af stolper, rep. af bræddebeklædning), aftalesedler m.v. kræver afklaring, 
inden Møllelauget kan afslutte regnskabet og søge de tildelte fonds- og støttemidler 

udbetalt. 
MJ mindes om dokumentation for de udførte værkstedsarbejder (byggemødereferat 
nr. 8); enten i form af fotodokumentation eller besigtigelse på værkstedet.  

  
Aktiviteter de næste 7 dage: 

Murerarbejde 
Krøjering ?? 

Oprydning og bortkørsel af affald 
Nedtagning af stillads ??  
 

Gældende tegninger og kontraktgrundlag: 
Fremgår af entreprisekontrakt. 

 
Tilsynsnotater: 
 

Der afholdes ikke flere byggemøder, men afleveringsforretning afholdes: 
Torsdag den. 14 februar 2019 kl. 10.00 på byggepladsen. Det forudsættes at MJ 

deltager i afleveringsforretningen. Bygherren er vært ved et let traktement 
under/efter mødet. 
 

SK 


