Fejø Møllelaug – formandens beretning

Fejø, den 28. marts 2015

Generalforsamlingen lørdag den 28. marts 2015
Formandens beretning for året 2014
1. Velkomst
2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen konstituerede sig ved først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i
2014. Som følge af den reviderede formåls paragraf arbejdedes der i 2015 med at definerer dette i
praksis. Vi er nu i en ny periode af Fejø Mølle, hvor pasning og pleje overskygger meget andet
arbejde. Således som vores møllebygger fortalte én af de sidste dage inden han afleverede arbejdet
til os ”Først nu begynder det vanskelige arbejde på møllen”.
Et af punkterne, som fremkom på generalforsamlingen, var at denne ønskede at bestyrelsen
opkrævede en afgift af besøgende for besigtigelse af møllen. Dette blev iværksat til stor glæde for
Fejø Mølle, da vi nu får yderlige midler til den vedligeholdelse som sådanne besøg kræver.
Bestyrelsen har igen i 2014 afholdt 5 møder, hvor de væsentlige emner, ud over Fejø Mølles
konstante pasning er: Butik og cafe drift herunder turistinformation, Dreje- og krøjeholdnes
arbejder, Cykeludlejning med tilhørende pasning, Arrangements afholdelse.
Vi er lykkelige for hver gang vi kører med vingerne som vi bl.a. gjorde ved de tilbagevendende
datoer for Møllernes dag (Valdemarsdag), vores møllefestdag 26. juli og æblets dag samt enkelte
andre dage. Vi vil jo gerne også i 2015 kører med møllen og gerne et par gange male mel, hvilket
kræver ekstra bemanding og der er en del forberedelser og efterfølgende oprydning, hvorfor det nok
bliver begrænset til et par gange.
I 2015 deltog den samlede bestyrelse og vore drift folk i et møllepasserkursus, som blev afholdt her
på møllen af Møllebygger Michael Jensen og museumsinspektør for møllehistorisk samling Lise
Andersen. Kurset var meget givtigt og interessant og vi fik rigtigt forklaret, hvor vigtigt møllen har
været for lokalsamfund før hen og hvor vigtigt det er at bevare møllerne for fremtiden.
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Møllefilmen er færdig og vi vil vise denne for interesserede efter nærværende generalforsamling.
Den er lavet af Jan og Bo Ethelberg med tekst af Joakim Eggerts. Filmen vil blive solgt i
Møllebutik fra åbningstiden i år.
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. Vi fik kalket møllen i foråret men som det ses er der
allerede mos aftegninger på væggene. Bestyrelsen har derfor besluttet at opsætte tagrender for at
sikre murværket. Ligeledes arbejdes der med at implementerer en drift og vedligeholdelsesplan
således at vigtig viden ikke går tabt, men ajourføres i et dataprogram.

4. Økonomi
Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 20 tkr.
Antal medlemmer i år 2014: 87
Møllebutikken har bidraget positivt med et overskud på 51 tkr., således at der har været midler til
vedligeholdelse og drift af møllen. En del af vedligeholdelses- og driftsudgifterne er selvsagt
relateret til møllebutikken.
Cykeludlejningen har bidraget positivt med et overskud på 12 tkr.
Den regnskabsmæssige værdi af møllebygningen er opgjort til 3.500 tkr, svarende til
forsikringsværdien.
Balancen udgør 4.015 tkr.
Kontingent for 2015 indstilles til Generalforsamling til at være det samme beløb som sidste år,
nemlig 100 kr. pr. husstand.
5. Modtagelse af gaver
I 2014 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 arbejder fortsat med projekt Møllespån, der hædrer donatorer, som økonomisk har bidraget
væsentligt til Fejø Mølles genopbygning.
6. Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje
Igennem 2014 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 opholdsarealer
og toiletforhold. Udenfor butikkens åbningstider kan møllen besigtiges udvendigt eller den åbnes
efter aftale.
Der har været afholdt en række særlige arrangementer, herunder,
Årets mølledag på Valdemarsdag 15. juni
Fejø Møllefest 26. juli
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Fælles tur til Ejegod Mølle i Nykøbing F.
Adventssammenkomst

7. Sammenfatning for driftsåret 2014 - Væsentlige gennemførte aktiviteter i 2014
Vi kom igennem 2014 med en god økonomi – herfra skal lyde en tak til vores kasse´r
Vi glæder os hver gang vi kører med møllen, hvilket vi håber, at vi kan fortsætte.
Tak til holdene af møllesvende, som sørger for at tage vare på møllen.
Og tak til driften af Møllebutikken med uvurderlig indsats af Møllepigerne
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