
Referat fra Fejø Møllelaugs ordinære generalforsamling 2004 
afholdt lørdag den 6. marts 2004 kl. 14 på Fejø Skole 
med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af revisorer og suppleant 
9. Eventuelt 

 
 
 
1. Valg af dirigent 
Ole Fog Kirkeby blev valgt som ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 
 
2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere 
Som referent valgtes Merete Schmidt, mens stemmetællere blev Kim Kristensen og Jan Karlsen. 
Det blev dog ikke nødvendigt med afstemninger, jf. punkt 7 og 8. 
 
3. Beretning 
 
Status på Fejø Møllelaugs i alt 8 underprojekter er, at Fase 0 Nedrivning mv., samt Fase 1 
Undermøllen, er tilendebragt. 
Nu her i foråret 2004 iværksættes Fase 2, Omgangen/galleriet. 
 
Årets indsatsområder har været følgende: Reorganisering, professionalisering, finansiering samt 
kommunikation. 
 
Vedrørende reorganisering af bestyrelsesarbejdet mv: 
Bestyrelsen havde (efter generalforsamlingen i 2003) organiseret arbejdet i 4 ansvarsområder: 
1. Projektledelse og finansiering 
2. Møllebygning og leverandørstyring 
3. Kommunikation og information 
4. Arrangementer og medlemspleje. 
Der er udarbejdet en aktivitetsplan for samtlige arbejdsopgaver. 
 
Vedrørende professionalisering af arbejdet havde bestyrelsen valgt at ændre kurs og fremover 
skabe penge til professionel arbejdskraft. Frivillig arbejdskraft udføres af bestyrelsen og enkelte 
medlemmer udenfor bestyrelsen. 
 
Vedrørende finansiering var der ved ansøgninger til fonde mv. opnået følgende bevillinger: 
 
2003 

Kr. 50.000 fra Kulturarvsfonden 
Kr. 10.000 fra Sparekassen Lollands Gavefond 

2004 
Kr. 250.000 fra Mærsk Mc-Kinney Møller 
Kr. 100.000 fra Augustinus Fonden 

 
Tildelingerne udbetales i portioner 2 gange årligt, nemlig sidst i 1. kvartal henholdsvis sidst i 3. 
kvartal. 
Der er i 2003 opnået projektfinansiering for 10 % af den forventede totale finansiering. 
Kassebeholdningen er pr. d.d. ca. kr. 225.000 iflg. kassereren.   
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Formanden havde undersøgt muligheden for momsfritagelse. Ifølge oplysninger fra kommunens 
Told & Skat gives dette kun på indtægtssiden (kontingenter, tildelinger), og ikke på udgiftssiden 
(håndværkerregninger mv.). 
 
Vedr. møllebygning og leverandørstyring var der i januar-februar 2004 indgået kontrakter med murer 
henholdsvis tømrer på arbejdet med undermøllen og galleriet. 
 
Vedr. kommunikation mv. var der nu indført elektronisk kommunikation mellem 
bestyrelsesmedlemmerne samt arbejdet med information til lokalradio/TV , Fejø Bladet mv. 
Der var også udarbejdet en Møllefolder samt en hel del billeddokumentation af de foretagne 
restaureringersarbejder. Dette materiale var også flittigt anvendt ved fondsansøgningerne, idet man 
fint kunne fremvise en regulær arbejdsindsats. 
Postkort tegnet af Claus Gress kan nu købes for 5 kr. pr. stk. 
 
Vedr. projektets fremdrift er det af afgørende betydning at mølleprojektet er forankret i 
lokalsamfundet. Tilbuddene på håndværksarbejde vurderes udfra økonomi, faglige kompetencer 
mv. efter normale markedsmæssige vilkår. Men det søges – ved lige parter  - at holde på eller 
udvide de lokale håndværksarbejdspladser.  
 
 
 
Der var følgende kommentarer til beretningen: 
Henning Ulrich Pedersen oplyste, at murerarbejdet vil blive udført at en professionel murer, mens 
kalkningen udføres af medlemmer af møllelauget. Høvlearbejdet er udført af medlemmer udenfor 
bestyrelsen. 
 
Vedr. momsfritagelse påpegede Henning Ulrich Pedersen, at ”Hallens Venner” har fået 
momsfritagelse, så man måske skulle kontakte deres revisor for yderligere afklaring af mulighederne 
for samme for møllelauget. 
 
Endvidere skulle der også lyde ros til dé fra bestyrelsen, som havde skrevet fondsansøgningerne og 
opnået tildelingerne. Lars Johansen (formand) tilføjede, at man skam også havde sendt takkebreve 
til de fonde, der havde ydet støtte. 
 
 
 
 
 
 
 

fortsættes 
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4. Regnskab 
Jan Mogensen (kasserer) gennemgik regnskabet, som uden bemærkninger blev godkendt. 
Jan oplyste at Fejø Møllelaug pt. har 186 medlemmer. 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog at hæve det årlige kontingent til 75 kr., hvilket generalforsamlingen vedtog. 
I 2003 indkom der kontingent fra 186 medlemmer. 
Cirka 75-80 medlemmer (af de i alt 186) har pt. betalt 2004-kontingent. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsesmedlemmer ej på valg: 
 René Christensen 
 René Lynge 
 Birthe Rasmussen 
 Lars Johansen 
 
På valg var: Henning Ulrich Pedersen 
 Preben Jensen 
 Jan Mogensen 
Da alle på valg ønskede at fortsætte, blev disse genvalgt. 
 
Herudover valgtes som suppleanter: 
 Steen Blaabjerg 
 Anne Andersen 
 
8. Valg af revisorer og suppleant 
Såvel Søren Skou som Bjarne A. Madsen modtog genvalg – og blev valgt. 
 
 
9. Eventuelt 
Kim Kristensen foreslog, at man måske med Ravnsborg Kommune kunne indgå aftale vedr. 
fritagelse for moms og ejendomsskat  mod at benytte arbejdskraft stillet til rådighed af kommunen. 
Til dette supplerede Annette Nielsen med at det i hvert fald tidligere gjaldt at det kunne man kun, 
såfremt kommunen direkte stod for udbetalingerne. 
 
Ole Kirkeby spurgte til om fredning måske kunne komme på tale og derved muliggøre lempeligere 
forhold ? 
Hertil svarede Henning Ulrich Pedersen, at hans erfaring var at der ofte var mere besvær forbundet 
hermed end fordele. Fredning har tidligere været overvejet og diskuteret i bestyrelsen.  
Lars Johansen sagde, at det  - på sigt  - måske blive aktuelt at få møllen gjort ”særligt 
bevaringsværdig”. 
 
Steen Blaabjerg sagde at det var godt (aht. uden-ø’s medlemmerne) at generalforsamlingen 
afholdtes en ikke-hverdag, hvilket gav større mulighed for at deltage. Endvidere havde denne 
medlemsgruppe også fordel af billeder mv. og anden kommunikation lagt på Internettet. 
René Lynge fortalte, at der f.eks. er udarbejdet en billedserie fra høvlearbejdet. 
 
Tom Petersen ville høre om der var opbakning til et muligt besøg på Fejø af Mærsk Mc-Kinney 
Møller, som havde ønske om at besøge øen. 
Lars Johansen slog fast, at et sådant besøg ville være særdeles velkomment og kunne sagtens 
arrangeres. 
 
Kim Kristensen spurgte til møllelaugets hjemmeside-adresse. 
Bestyrelsen fortalte at man på www.Fejoe.dk under ”Seværdigheder” kan finde linket til Fejø 
Møllelaug. 
 

http://www.fejoe.dk/
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Efter generalforsamlingen  har bestyrelsen besluttet at  indhente medlemmernes emailadresser. 
Disse kan sendes til sekretæren i møllelauget Anne Andersen,  
anmean01@gentoftehosp.kbhamt.dk 

____________ 
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