
 

 

Bogø Mølle                                        
Bogø Hovedgade 36 
 

      
Byggemødereferat      

  
nr : 4          REF.: HB 
 
SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 4             MØDEDATO : 22.09.21 kl.11 
 
 
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.    
Ingen  

 
 
Materiel/mandskab på pladsen 

3 
  

Vejrligsdage 
0 
 

Byggeriets stade     Udført 
  

• Stillads       25%   
• Spån indkøb    100% 
• Spån imprægnering før opsætning  100%   

• Nedtagning og bortskaffelse af asbest    80%   

• Nedtagning af underbrædder    80% 

• Bortskaffelse af gamle spån      40%   

• Reparation af vindue ved motor    10% 

• Reparation af kalkstensvæg indvendig – hugget ud  98% 

• Udhugning betonfuge og revner mellem kampesten 60% 

• Reparation med kalkmørtel af kampestensmur        30% 

• Ny murkrone 

• Reparation af lodtømmer    100%   

• Afmontering af vinduer og døre    80% 

• Montering af nye underbrædder    80% 

• Reparation af vinduer og døre    50% 

• Montering af vinduer og døre    50% 

• Behandling af spån 

• Montering af spån      40% 

• Montering af inddækning vinduer og døre   50% 

• Fremstilling af nyt kobbertag    100% 



 

 

 
Tidsplan 

Det samlede arbejde er estimeret til 22 uger  
 Start på pladsen 27/05-21 

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

Møllebyggerne ankom d. 25.aug og ikke d. 9.aug 
 

 
Projekt/projektændring 
Ved udhugning af dørbuen mellemloft / magasinloft viste det sig, at studsfugen 

manglede og gav anledning til at buen var sunket. Buen hævet, understøttet og 
studsfugen udfyldt og repareret. 

Restaurering af kampestensfundamentet mere omfattende end forventet. Der er 
meget store tomme huller mellem kampestenene. 
På kværnloftet er forvitret/trykimprægneret lodtømmer udskiftet.  

  
  

  
Økonomi: 
Faktura nr.18, 21, 24, 29, 33, 39 og 40 er betalt  
Udgifterne svarer til det budgetterede 

 

 
 
 

Aktiviteter de næste 10 dage: 
Beklædning af sider med underbrædder og spåner og reparation af kampestensmur 

fortsættes. 
 
 

 
Gældende tegninger og kontraktgrundlag: 

Fremgår af entrepriseaftale. 
 
 

 
 

Tilsynsnotater: 
Aftalt at flunker ved døre på omgangen beklædes med vandfast finer med spor, der 
imprægneres med finsk tjære.. 

 
 

 
 
 

Næste møde:     Torsdag d. 14/10  kl. 10  
 

 
 

 


