
 

 

Bogø Mølle                                        
Bogø Hovedgade 36 
 

      
Byggemødereferat      

  
nr : 1          REF.: HB 
 
SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 4             MØDEDATO : 10.06.21 kl.10 
 
 
DELTAGERE:  INIT.  REPR. AF:  

   
AKJ Totalbyg Møllebygger  MJ  Michael Jensen 
Bogø Møllelaug  HB  Helle Bohnfeldt  

Bogø Møllelaug  HA  Hans Erik Albrekt 
Bogø Møllelaug  OP  Ove Paarup 
Byggetilsyn   SK  Steen Kronborg 

    .  
 

Bemærkninger til sidste ref.    
  

 
Materiel/mandskab på pladsen 
3 mand 

   
  

Vejrligsdage 
0  
 

Byggeriets stade     Udført 
  

• Stillads       15%   
• Spån indkøb    100% 
• Spån imprægnering før opsætning  100%   

• Nedtagning og bortskaffelse af asbest   

• Nedtagning af underbrædder 
• Bortskaffelse af gamle spån     

• Reparation af vindue i underetagen 

• Reparation af kalkstensvæg indvendig 

• Udhugning af betonfuge og revner mellem kampesten 

• Reparation med kalkmørtel af kampestensmur 
• Ny murkrone 

• Reparation af lodtømmer    

• Afmontering af vinduer og døre 

• Montering af nye underbrædder 
• Reparation af vinduer og døre 

• Montering af vinduer og døre 

• Behandling af spån 

• Montering af spån 

• Montering af inddækning vinduer og døre 

• Fremstilling af nyt kobbertag  



 

 

 
Tidsplan 

Det samlede arbejde er estimeret til 20 uger  
 Start på pladsen 27/05-21 

Ferie uge 29, 30, 31  
Forventet afsluttet 1. december 2021  
Evt. kan vejrlig forlænge. 

 
 

Projekt/projektændring 
   
  

  
Økonomi: 

Betalt for spån, underbrædder, stor del af indkvartering 
 
 

Aktiviteter de næste 10 dage: 
Færdiggørelse af stillads. Aftagning af gamle spån. Start på konstruktion. 

 
 
Gældende tegninger og kontraktgrundlag: 

Fremgår af entrepriseaftale. 
 

 
Tilsynsnotater: 

1.fase: Stillads til omgang. Restaurering af nederste del hele vejen rundt. 
Underbrædder høvlede med fer og not 
 

2.fase: Stillads højere op. Siderne tages et par af gangen. Afdækning med 
presenning. 

Bortskaffelse af spån og gamle underbrædder til genbrugsplads. 
Michael undersøger nødvendigheden af at fjerne al cempexo-maling. 
 

SK kontakter Hans Kristensen for snak om skitse af læskur med brug af den 
midlertidige tagafdækning, der ligger på pladsen. Man drøftede udformning og 

placering m.v. 
 
 

 
 

 
 

 


