Fejø Møllelaug
Generalforsamling 2007

Formandens beretning
Fejø, den 3. marts 2007

[1] Status på projektsegmenter
Istandsættelsen af Fejø Mølle er opdelt i 8 segmenter.
Segmenterne: 0 y Forprojekt, 1 y Undermøllen, og 2 y Omgangen (Galleriet) er nu afsluttet.

2006 • Årets indsatsområder
Forberedende opgaver til Fase 3 y Møllekroppen:

Tømrerne og teknikgruppen har foretaget en studierejse til Fyn, med henblik på at finde
løsningsmuligheder og inspiration til det foranstående arbejde med rejsning af
møllekroppen. Specielle fokusområder var samling af de 8 højben med fodrem, toprem og
kryds.

Højbenene er færdige til montage. Kryds og de bærende bjælker til indskudte bjælkelag er
ligeledes færdige. Montagen er udskudt til foråret 2007 på grund af knaphed på
arbejdskraft. Tømrerne har klargjort gulvene i møllegrundens stueplan og på 1 sal. Under
denne proces har vi konstateret forekomst af råd i flere bjælker, som må udskiftes.
Møllelaugets konsulent, møllebygger John Jensen roser tømrerne for det udførte arbejde.
Ved årets slutning blev beklædningsbrædder til møllekroppen indkøbt, leveret og oplagret.
Detailleret projektplan med segmentering af denne konstruktionsfase er udarbejdet af
projektets tekniske ansvarlige, Steen Ingerslev Blaabjerg og kontrolleres løbende af
projektets koordinator, Morten Roslyng.
Møder
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder
Årets arrangementer og medlemspleje
1. juli 2006:

24. august 2006:
3. september 2006:
14. oktober 2006:

Fejø Møllefest
Møllefremvisning
Smagning af Fejø Mølle Øl 2006
Kaffebord og Møllefestkage - Fejøs længste, bagt af Judith Petersen
Optræden og fælles folkedans - ved Fejø Folkedanserne
Deltagelse i Åben Fejø arrangementet
Besøg fra Vindeby Mølle
Lolland Falsters møllelaug besøger Fejø Mølle

Fremvisninger
Flemming Skou og Preben Askov Jensen har haft flere fremvisninger i løbet af året.
Fejø Mølle på film
Jan Ethelberg er i 2006 begyndt at følge byggeprojektet med sit kamera. Det er tanken, at
resultatet skal blive en professionelt fotograferet, redigeret og markedsført film om
mølleprojektet på Fejø.
Fejø Mølle øl
I 2006 introducerede møllelauget Fejø Mølles årgangs øl.

Øllen er produceret af Bryggeriet Refsvindinge på Fyn. Etiketten er designet af René Lynge
og øllet er solgt af Fejø købmanden, Henrik Hesselberg – i et antal langt over forventning.
Resultatet har givet Fejø Møllelaug et provenu på næsten 10.000,- kr.
Fejø Mølle øl 2007 vil være til salg fra Fejø købmandens hylder på majestætens fødselsdag,
mandag den 16. april - og resten af året.
Fejø Mølle butik
Den 20. juni 2006 har Fejø Møllelaug indgået en samarbejdskontrakt med Kai Winter, som
har fået påtaget sig ansvaret for at indrette Fejø Mølle butik i undermøllen.
Finansiering.
Udarbejdelse og fremsendelse af ansøgninger, som er nødvendige for finansiering,
lovliggørelse, ombygning og indretning af butik/kontor i Fejø Mølle påhviler Kai Winter.
Projektstatus.
Status på samtlige udarbejdede og fremsendte projektansøgninger, herunder afslag eller
tilsagn, påhviler Kai Winter. De fremsendes elektronisk til Fejø Møllelaugs
projektkoordinator, Morten Roslyng utimo hvert kvartal, i alt 8 gange, således:
30. juni 2006
30. september 2006
31. december 2006
31. marts 2007
30. juni 2007
30. september 2007
31. december 2007
31. marts 2008
30. juni 2008

Rapporterne indeholder for hver ansøgning: finansiel donator, ansøgningsdato, ansøgt
beløbsstørrelse, afslag eller imødekommet beløb, udbetalingsstatus, eventuelle
medfinansieringsbetingelser og vilkår, samt eventuelle tidsfrister for beløbets anvendelse,
samt dokumentation herfor.
Fejø Mølle folder
I et samarbejde mellem Fejø Møllelaug og dets merkantile del har vi i 2006 opdateret,
udvidet, professionaliseret og trykt folderen om Fejø Mølle. Teksten er udarbejdet af
mølleprojektets interessentkreds og folderen er designet af René Lynge.
I folderen beskrives projektets baggrund og formål, samt dets merkantile udbygning.
Fejø Mølle på Internettet
Rekonstruktionen af Fejø Mølles Internetsider er en del af Fejø Mølles merkantile kontrakt
med Kai Winter.
Møllen nye internetadresse er: http://www.fejoemoelle.dk/.
Her kan udviklingen i både det bygningsmæssige og det merkantile projekt følges fra den
30. juni 2007.
Internetportalen vil indeholde relevante, opdaterede informationer om:
•

Møllens historie og restaureringsprojektets faseopdelte opgaver

•

I gangværende aktiviteter, herunder mølledag og arrangementer

•

Butiksdel, herunder varer og produkter til salg

Tidsplan og milepæle for merkantilt projekt 2006 - 2008
Fejø Møllelaug
Merkantilt projekt
2006 – 2008
Tidsplan med milepæle
Ansøgninger
Byggestyring
Ombygning
Markedsføring
Internetportal
Forpagtningskontrakt
Indvielse

30. juni
2006

X
X
X
X
X

30.
september
2006
Færdig
x
x
x
x
Færdig

30. juni
2007

Færdig
Færdig
x
Færdig

30.
september
2007

30. juni
2008

x

Færdig

Færdig

Økonomi
Ved regnskabsårets afslutning, den 31. december 2006, er Fejø Møllelaugs finansielle
status:
Årets driftsresultat: kr. 318.889,41 - hidrørende fra laugets finansielle donatorer og fra
laugets medlemskontingenter - men ikke fra salg af Fejø Mølle øl 2006, som først er
afregnet i indeværende år.

Balance pr. 31. december 2006: kr. 1.323.355,80
Regnskabsmæssigt repræsenterer møllebygningen nu en værdi af kr. 500.000,-.
Bogføring og revision
Regnskabet er udført af møllelaugets kasserer, Jan Mogensen.
Jeg takker ham for en omhyggelig og veludført bogføring.
Regnskabet er revideret af møllelaugets revisorer Søren Skou og Bjarne Abildtrup Madsen.
Jeg takker dem for en kritisk og konstruktiv gennemgang af bilagsmaterialet.
I kassererens fravær redegør møllelaugets Projektkoordinator, Morten Roslyng detailleret
for projektets finansielle status.
Projektets finansielle donatorer
For Fejø Møllelaug vil jeg benytte lejligheden til at sende en varm tak til projektets
finansielle donatorer og til laugets medlemmer for den vedvarende ydede støtte, som
sikrer projektets fortsatte fremdrift og færdiggørelse.

Lars Johansen
formand
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