
 

Resume af bestyrelsens årsberetning marts 2018 - marts 2019 

Generelt, møllen   
Marts: Aktivitetsplan færdig slut april. Op 1.maj 
Forårsrengøringsdag. Camønoen åbner 1.april. ’Gåbussen’ klarer 
rengøringen.              
Folder ud til alle husstande. 75 medlemmer i 2017 vokset til 175 i 2018. 
Ny folder i maj. 
Der kommer ikke opkrævning, men opfordring på Portal og Tidende. 
Sommer aktivitetsplan. Vagtskema til åbningsdage. 
Bestyrelsesmedlemmer tog 19 vagter, Frivillige tog 28.       
Mange aktiviteter: Idas cykeldag, National mølledag, Lokale kunstnere, 
Loppemarked,           
Musik/ Pandelamper/Dikkedar, Tekstillaug, Lotte Hilden plakater, 4H 
træf, Fredagsbar, Lokalhist. Forening, Loppe-Shoppe Road.  Ofte cafe.   
Alt uden udgift for møllen.   
Julemarked. Mange udfordringer, vanskeligere grundet restaurering. Lånt 
telt af jollelauget. Stor arbejdsindsats fra Grethe og udstillerne. Fin 
opbakning med mange besøgende.     
Juleforestilling. Alis og de andre. Pragtfuld forestilling fremført af stor 
gruppe af Bogøboere. Vidunderligt med opbakning. Økonomisk støtte fra 
Frimærkehuset.  
Møllen er medlem af Dansk Mølleforening + Via Molina, møllekulturrute 
Holland, Tyskland, Danmark. Dejligt med frivillige, gode hjælpere. 
Oprettet en lille ”bank”: Møllens venner 
 
Restaurering, møllen 
Kompliceret forløb, ret kaotisk med masser af udfordringer, som er blevet 
løst.    
Møllen er fredet, derfor skal Slots- og kulturstyrelsen give tilladelse og 
evt. tilskud til alle ændringer. Svar tager 3 mdr. Derefter kan penge søges 
fra andre fonde. Svar 3-12 mdr.              
Hele restaureringen estimeret til små 6 mill.kr. 



Søgt til 1. etape: 11 fonde. Bevilget penge fra 5: Slots- og Kulturstyrelsen, 
Augustinus, Realdania, Sonning fonden, Johanne og Aage Louis-Hansen 
Fond, Økonomisk støtte fra Club Lion, Stege og Bogø Møllelaug 
Der skulle tages stilling til meget: For og imod bygherrerådgivning.  
Kassekredit. Kontrakt/byggeaftale. Entrepriseforsikring. Indkvartering af 
møllebyggere. 
Mange møder: Lokalråd, som bevilgede info bannere. Vordingborg 
kommune. 
Solskinsglimt: Steen Kronborg indvilgede i at påtage sig byggetilsyn og stå 
for byggemøder og byggereferater.           
Opbakning: Bogø Portalen, Bogø Tidende, Sjællandske, TV Øst.                                         
Restaureringen skulle starte i juni, men startede 10.sept. 1.etape: 
Udskiftning af murrem, bjælkeender, fodrem så mellemloft + omgangsloft 
er sikkert. Omgangen blev nødvendig at nedtage, var ellers 3.etape 
10.okt. kom hatten af for at lette vægten til løft for fodrem. 
Byggemødereferater hver 14.dag på Portalen.  Af med affaldet med lokal 
hjælp.                
Stort arbejde med at gennemgå fakturaer, timeregnskaber, aftalesedler 
med ændringer, regnskab. 
Samtidig start af etape 2 og Omgangen. Samme ansøgningsprocedure 
med ansøgning af fonde. 
PR: Opsætning af orienteringsskilt ved Hovedgaden og information i 
medierne. Der kommer en opslagstavle med messingskilte på spån med 
navn på sponsorer. 
1.etape afsluttet 14.feb.         
 
Lidt fremtid: Bestyrelsen håber på 2.– 3. etape i løbet af sommeren, så 
hatten og omgangen kommer op igen inden Løskøbelsesjubilæet.  
Derefter kommer etape 4, møllekroppen, og etape 5, vingerne.      
Et problem har vist sig: Ved restaureringen i 1970’erne brugte man 
trykimprægneret træ og asbest. Restaureringen betyder, at møllen står 
der endnu, men det gør den igangværende restaurering dyrere. Metoder 
og krav er ændrede, asbest og trykimprægneret træ er ikke tilladt. 
V/Helle Bohnfeldt, forkvinde 



 


