Fejø Møllelaug – formandens beretning

Fejø, den 29. marts 2014

Generalforsamlingen lørdag den 29. marts 2014
Formandens beretning for 2013
1. Velkomst
2. Byggeprojektet
I det forgangne år 2013 fik Fejø Mølle så endeligt installeret en stenkværn med skolad, kongearm
og ny melsigte mv., hvilket jo blev testet første gang 6. juli ved møllefesten. Enhver præsentation
kan give problemer, hvilket vi også fik. Dette har vi så arbejdet med at rette, således at vi 15. juni i
år kan holde indvielses fest af Fejø Mølle forhåbentligt med fulde sejl, korn i kværnen og mel i
sækken.
Grundlaget for at være nået til dette sted skal findes i de mange af Jer, der har lagt timer på og i
møllen, for uden Jer var vi ikke nået hertil. Både den professionelle møllebygger ved John Jensen
ApS., som har fremstillet og monteret hele maskineriet og de mange frivillige, der vederlagsfrit
stiller, op når behovet er der. Her tænkes både på vore Mølle piger, der passer butikken efter en nøje
plan, Mølledrengene der holder øje med vind og vejr og drejer møllen, samt De af Jer som deltager
adhoc på de mange forskellige små opgaver, der hele tiden opstår. Vi fra Fejø Møllelaugs bestyrelse
takke alle der har deltaget i året. I 2013 blev der opsat et udvendigt webcamera, som kan ses på
www.Fejo.tv og som viser vejret og skydækket ved møllen.
3. Drift og vedligeholdelse
Vingerne drejes efter en særskilt plan af 5 teams under ledelse af Hans Christian Nielsen. Dette
gøres for at imødegå råd og svamp i vingerne. Møllekroppen blev oliemalet fra lift i september
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måned. Der er udarbejdet et smørerprogram for driften af møllen, som vi 2014 skal have
implementeret. Strædet til møllen vedligeholdes med stenskærver i de opståede vandsamlinger.
Foran os i 2014 har vi blandt andet behov for kalkning af møllen.
4. Økonomi
Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 32 tkr.
Møllebutikken har bidraget positivt med et overskud på 53 tkr., således at der har været midler til
vedligeholdelse og drift af møllen. En del af vedligeholdelses- og driftsudgifterne er selvsagt
relateret til møllebutikken.
Den regnskabsmæssige værdi af møllebygningen er opgjort til 3.500 tkr, svarende til
forsikringsværdien.
Balancen udgør 4.023 tkr.
Kontingent for 2014 indstilles til Generalforsamling til at være det samme beløb som sidste år,
nemlig 100 kr. pr. husstand.
5. Finansiering af møllebyggeriet
Der er i årets løb modtaget donationer fra større fonde for i alt 625 tkr. – 200 tkr. fra Mærsk Mc
Kinney Fonden og 200 tkr. Fra Ministeriet for By, Bolig Land, og 225 tkr. Fra Augustinus Fonden.
Tillige har vi modtaget midler fra Spar Lollands gavefond samt Fejø Erhvervsråd, Pæreskuderne.
Tak for alle tilsagn store som små.
6. Modtagelse af gaver
I 2013 modtog Møllen igen gaver og donationer fra større fonde samt bidrag fra private. Indtægten
går ubeskåret til vedligeholdelse af møllen ligesom overskuddet fra cykeludlejningen og
møllebutikken.
Vi har i året igangsat projekt Møllespån, der hædrer donatorer, som økonomisk har bidraget
væsentligt til Fejø Mølles genopbygning. I 2013 modtog vi fra Henrik Ranch det før omtalte
webcamera.
7. Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje
Igennem 2013 har Fejø Mølle igen været mål for mange turister og interesserede. I sommermånederne trækker møllebutikken og vor Turistinformation pænt besøg, hvor gæsterne kan handle
lokalt producerede varer, besigtige møllen herunder nyde udsigten over øen fra galleriet samt
efterfølgende nyde en kop kaffe med møllekage til. I godt vejr er der gode udendørs opholds-arealer
og toiletforhold. Udenfor butikkens åbningstider kan møllen besigtiges udvendigt eller den åbnes
efter aftale. Vi arbejder stadigvæk på at færdiggøre filmen, som dokumenterer genopførelsen af
Møllen og mange af dem som har deltaget.
Der har været afholdt en række særlige arrangementer, herunder,
Årets mølledag på Valdemarsdag
Fejø Møllefest
Fælles inspirationstur til Skamstrups Mølle ved Jyderup, Sjælland.
Adventssammenkomst
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8. Fejø Mølles Cykeludlejning.
Fejø Mølle påtog sig i 2012 hvervet med cykeludlejning.
Udlejningen foregår fra de to havne, Vesterby Havn og Dybvig havn. Udlejningen er tilrettelagt på
selvbetjeningsbasis.
Aktiviteten gav i 2012 en mindre indtjening til Fejø Møllelaug på trods af det store løbende
vedligeholdelsesarbejde.

9. Bestyrelsens møder og mødereferater
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og der foreligger mødereferater herfor.
Efter at vi nu har gennemført Fejø Møllelaugs oprindelige formålsparagraf, har bestyrelsen derfor
valgt at fremlægge forslag til revidering og opdatering af vedtægt til nærværende generalforsamlings godkendelse.
10. Sammenfatning for driftsåret 2013 - Væsentlige gennemførte aktiviteter i 2013
Et godt år, hvor det endelig lykkedes at male de først kilo mel, således at vi nu har opfyldt vort
formål.
Færdiggørelsen af maskineriet blev gennemført,
Tak til holdene af møllesvende, som sørger for at tage vare på møllen.
Og tak til driften af Møllebutiken med uvurderlig indsats af Møllepigerne

--Formand
Preben Askov Jensen

Bestyrelsesmedlem
Steen I. Blaabjerg
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