Referat af Fejø Møllelaugs generalforsamling den 12.3.2005

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
Der var 15 fremmødte.
1. Valg af dirigent
Jan Nielsen blev valgt uden modkandidater og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarlslet.
2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
Som referent valgtes Anne Andersen.. Lone Jensen og Birthe Rasmussen blev valgt til stemmetællere uden
modkandidater.
3. Formandens beretning
Der forelå en skriftlig beretning, som blev uddelt. Formanden redegjorde for årets indsatsområder og kunne
konkludere, at fase 2 i mølleprojektet nu er fuldstændig færdiggjort. Resultatet er opsat galleri med rækværk.
Arbejdet er udført af lokale håndværkere med væsentlig assistance af møllelaugets medlemmer.
Bestyrelsen er nu i gang med at skaffe finansiering til Fase 3 Møllekroppen.
Året 2004 har igen været præget af en professionalisering, således at hovedparten af arbejdsopgaverne på
møllen har været udført af professionelle håndværkere.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Finansiel status. Ved generalforsamlingen udgør Fejø Møllelaugs finansielle status en positiv balance på kr.
150.000 hidrørende fra laugets finansielle donatorer.
I 2004 fik Fejø Møllelaug
kr. 250.000 fra Mærsk Mc-Kinney Møllers fond
kr. 100.000 fra Augustinusfonden.
kr. 4.000 fra Fejø Erhvervsråd
kr. 4.000 fra Sparekassen Lolland
Regnskabsmæssigt er møllebygningen nu værdisat til kr. 500.000.
Arrangementer og medlemspleje. Fejø Møllelaug holdt sidste år en vellykket møllefest på møllegrunden.
Dette arrangement vil blive gentaget i år lørdag den 2.juli 2005, hvor alle er velkomne.
Der var herefter ingen kommentarer til beretningen.
Senere var der spørgsmål til bestyrelsen:
Et medlem ønskede at høre, efter hvilke tegninger møllen bliver genopbygget. Steen Blaabjerg svarede, at
umiddelbart var de originale tegninger blevet væk. Lykkeligvis havde en skole i Nykøbing i forbindelse med
en opgave målt og tegnet den gamle mølle, således at alle originale mål findes og nu skal bruges til
genopførelsen. Det er planen, at møllen skal opføres som før. Man kan fortsat trække på møllebygger John
Jensen. Alle tegninger findes nu hos Steen Blaabjerg.

4. Regnskab
Regnskabet forelå i skriftlig form. Formanden forelagde i kassererens fravær regnskabet, som uden
bemærkninger blev godkendt. Fejø Møllelaug har pt. 168 medlemmer.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet bibeholdes på kr. 75 pr. medlem. Der har været lidt usikkerhed om, hvorvidt kontingentet
dækker en husstand eller et medlem. Kontingentet på kr. 75 er pr. medlem og følger kalenderåret.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer ej på valg:
- Steen Blaabjerg
- Preben Jensen
- Jan Mogensen
- Flemming Skou
På valg var:
- Rene Christensen
- Rene Lynge
- Birthe Rasmussen
- Lars Johansen
Rene Christensen og Rene Lynge ønskede ikke genvalg. Birthe Rasmussen og Lars Johansen ønskede at
fortsætte og blev genvalgt.
Desuden valgtes til bestyrelsen:
- Jan Nielsen
- Karl Johan Mortensen
Herudover valgtes som suppleanter
- Merete Schmidt
- Anne Andersen
8. Valg af revisorer og suppleant
Såvel Søren Skou som Bjarne A. Madsen modtog genvalg og blev valgt.
9. Eventuelt
Flemming Skou oplyste at Møllen i år 2005 fylder 100 år. Steen Blaabjerg kunne fortælle, at det i sin tid var
hensigten, at møllen skulle stå fuldt renoveret på 100 års dagen. Det nåede vi ikke, men enighed om at man
er kommet langt. Den 2. juli 2005 til møllefesten må 100 års dagen fejres.
Da der nu er fokus på søgning af økonomiske midler fra fonde, kom der fra forsamlingen flere forslag til
mulige fonde, der kunne søges, samt interesse for at undersøge yderligere muligheder og videresende
disse til formanden.
Lone Jensen ønskede en kopi møllelaugets vedtægter.
Formanden takkede herefter dirigenten.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Lars Johansen formand, Steen Blaabjerg næstformand, Jan Mogensen kasserer.

Anne Andersen
Referent

