
Referat af bestyrelsesmøde – Solevad Mølles Venner – d. 21. april 2022 

 

Til stede: Ulrikka, Mette, Lone, Jens Peder og Bodil 
 
Pkt. 1 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 3 b iii: You Tube og Google 
 
Pkt. 2 
Administration 
 Det blev besluttet af bruge Dinero til regnskab 
 Minforening.dk - findes som en app. Bruges til bl.a. medlemsstyring med mulighed for at bruge mail og 
opkrævningssystem. 
Hjemmesiden er opdateret. solevadgaard.dk – solevad mølles venner. 
 Underside på hjemmesiden med vedtægter, bestyrelse mv.. Hjemmesiden er delvist opdateret og resten 
følger. 
 
Pkt. 3 
Salg af medlemskab: Vi afventer konto for foreningen, inden salg af medlemskaber 
Kanaler: You Tube og Google Facebook: LinkedIn: FS og Folkebladet og meddelelse til Kulturnaut og Det 
Sker. 
 
Pkt. 4 a 
Aktiviteter 
Grundlovsdag 
Invitation med grafik fra hjemmesiden. 
Vi vil gerne kunne sælge medlemskaber til Grundlovsdag og derpå igen til Møllernes Dag. 
 

Pkt. 4 b 
Møllernes Dag. Ulrikka har meldt sig til og afventer at modtage en pakke med materialer. Tilmeldt 2 timers 
åbningstid. Gratis kaffe/kage, og donationer er velkomne. 
 
Pkt. 5 
Næste projekt 
Arbejde på teknisk løsning til at koble kværnstangsarm med kværnen. 
Møllestenen kan ikke holde til at tør-køre. 
Alt skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. 
 

Pkt. 5 

Næste investering - Skiltning 
Plancher på dørene: Fornys 
Oplysninger på en udhængskasse udenfor - overveje metal eller plastløsning - en vejrbestandig løsning. 
Emaljeskilt til at hænge ved vejen “Åben Mølle”. Vi byder ind med forskellige løsninger, som vi ser rundt 
omkring. 
 
Møllens historie og konstruktionen er de primære fortællinger, men også visionen. 
Efter kværnen, så er næste behov stensætningen, som skrider. Pris ca. kr. 100.000 for genopretning af 
stensætningen. 
 



Pkt. 6 
Årshjul udskydes til senere på året. 
 

Hvilke kanaler bruger vi i indbyrdes kommunikation:  
Kontakt til bestyrelsen: Messenger (alt uformelt) 
Dagsorden og referat: MinForening.dk eller pr. mail. 
 

Pkt. 7 – Evt. 
Næste møde: Søndag d. 8 maj kl. 09.30. 

 

 


