
 
 

Fejø, den 25. marts 2006 
 
 
[1]  Status på projektsegmenter 
 
Istandsættelsen af Fejø Mølle er opdelt i 8 segmenter. 
Segmenterne: 0  Forprojektet,  1  Undermøllen, og 2  Omgangen (Galleriet) er nu afsluttet. 
 
 
2005 • Årets indsatsområder 
 
Klargøring  til Fase 3  Møllekroppen: 
 
Fejø mølledag 2005: 
Sommerfest: Lørdag den 11. juni 2005 
 
Møder 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder 
 
 
[2]  Fremdrift 
 
Bestyrelsen finder, at projektet har vist tilfredsstillende fremdrift i løbet af 2005. Efter 
færdiggørelsen af projektfase 2 er klargøringen til rejsningen af møllekroppen begyndt.  
 
Der er indkøbt højben til den bærende konstruktion og der er indhentet tilbud til rejsning 
af møllekroppen flere håndværksmestre. 
 
Vinder af tilbudsrunden er de lokale håndværkere: 
 

• Claus Pedersen 
• Henrik Mortensen 

 
- som igangsætter arbejdet mandag den 3. april 2006. 
 
 
 

Formandens beretning  

Fejø Møllelaug 
 
Generalforsamling 2006 



 
Parallel merkantil organisation 
Møllelaugets bestyrelse har besluttet at anbefale generalforsamlingen at tiltræde et 
ændringsforslag til møllelaugets formålsparagraf. Baggrunden er, at bestyrelsen ønsker at 
etablere et parallelt forretningsmæssigt projektspor i lighed med den organisering man 
har valgt på Gudhjem Mølle på Bornholm. 
 
Det bygningsmæssige renoveringsprojekt fortsætter uændret. Herudover etableres et 
merkantilt projektspor, som skal have særlig fokus på markedsføring og salg af regionale 
kvalitetsfødevarer.  
 
 
Vedtægtsændringer 
Som følge af ønsket om at udbygge det hidtidige byggeprojekt med et merkantilt spor, 
foreslår Møllelaugets bestyrelse, at generalforsamlingen tiltræder et ændringsforslag af 
møllelaugets formålsparagraf fra: 
 
§ 2: 
Møllelaugets formål er, at istandsætte og bevare Østerby Mølle i fuld driftmæssig stand som et 
historisk mindesmærke, som en turistmæssig attraktion og som et mål for kulturhistorisk 
undervisning. 
 
til: 
 
§ 2: 
Møllelaugets formål er, at: 
 

istandsætte og bevare Fejø Mølle i fuld driftmæssig stand som et historisk mindesmærke, 
som en turistmæssig attraktion og som et mål for kulturhistorisk undervisning. 

 
stille Fejø Mølle til rådighed for erhvervsfremmende foranstaltninger og merkantil 
erhvervsudvikling med særlig fokus på salg af kvalitetsfødevarer med en regional profil. 

 
Hævning af kontingent. 
 
Møllelaugets bestyrelse foreslår, at generalforsamlingen tiltræder en kontingenthævning 
fra de nuværende 75,- kr. til 100,- kr. 
 
 
Arrangementer og medlemspleje 
Lørdag den 1. juli 2006 holder Fejø Møllelaug sin årlige møllefest på møllegrunden. Alle er 
velkomne. 
 
Lørdag den 14. oktober 2006 holder er fælles besøgsdag for Lolland-Falsters møller. Alle 
er velkomne på Fejø Mølle denne deg. 
 
Markedsføringaktiviteter 
 
 



 
 
Fejø Mølle øl introduceres på dette års generalforsamling. 
 
Fejø Mølle øl er brygget på Bryggeriet Refsvindinge på Fyn. Det er en ravfarvet, overgæret 
øl på 5,7 %, som møllelauget håber, vil falde i fejøboernes smag. 
 
Den smukke flaskeetiket er tegnet af Fejø grafikeren René Lynge, med udgangspunkt i et 
stemningsmættet fotografi af møllen fra 1935. 
 
Bestyrelsen minder om, at vi stadig har Fejø Møllepostkort, tegnet af Claus Gress til salg. 
 
Både Fejø Mølle Øl og Fejø Mølle postkort kan købes hos Fejø købmanden, Henrik 
Hesselberg. 
 
 
[3]  Økonomi 
 
Finansiel status 
Ved årsskiftet 2005 / 2006 har Fejø Mølle en egenkapital på kr. 1.004.466,39 
 
Fejø Møllelaug har i 2005 i alt modtaget fondsmidler på kr. 254.500,00 i 2005. 
 
En væsentlig del af de midler, der er søgt er imidlertid først kommet til udbetaling efter 
årsskiftet. Det betyder, at foreningens aktiver ved generalforsamlingen overstiger 
ovennævnte beløb. 
 
Regnskabsmæssigt er møllebygningen nu værdisat til kr. 500.000,-. 
 
Kassereren redegør detailleret for projektets finansielle status. 
 



 
 
 
 

Lars Johansen 
Formand 

Andemosegaard      Andemosevej 34      DK-4944  Fejø 
 5472 2208     2122 2208         larsjohansen@datadivision.dk 
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