Generalforsamling i Fejø Møllelaug d. 3. marts 2007.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
Beretning
Regnskab
Indkomne forlag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og suppleant
Eventuelt.

ad 1) Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Allan Glasdam som dirigent. Denne blev valgt uden
modkandidater. Efter behørig applaus konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og derfor kunne fortsætte.

ad 2) Valg af protokolfører og 2 stemmetællere.
Hans Christian Nielsen blev valgt til protokolfører og som stemmetællere valgtes Per- og Anne Lise
Lorentzen.

ad 3) Beretning.
Formanden gennemgik møllebyggeriets faser. I fase 3, hvor byggeriet befinder sig på nuværende
tidspunkt, bliver møllen for alvor synlig, idet møllekroppen rejses. Det havde været bestyrelsens
håb, at dette arbejder var blevet gjort i sommeren 2006, men af forskellige grunde er dette udskudt
til foråret 2007. April og maj bliver månederne, hvor møllen for alvor bliver synlig i landskabet.
Formanden fortalte at bestyrelsens arbejde er søgt effektiviseret bl.a. ved en ret professionel
projektstyring med klare aftaler om afslutningsdatoer på delopgaver.
Dokumentation af arbejdet med møllen er ligeledes blevet lagt i kyndige hænder hos Jan Ethelberg,
ligesom møllefolderen har fået en mere indbydende og informativ udformning. Dette arbejde har
René Lynge og Kaj Winter stået for.
Arbejdet med etablering af en butik i møllegrunden er i fuld gang. Mølle bestyrelsen har indgået
kontrakt med Kaj Winter, som indebærer, at butikken, som skal forhandle kvalitetsprodukter fra
Fejø og andre småøer er klar til indvielse 30. juni 2007.
Genopbygningen er uløseligt knyttet sammen med finansielle donationer. Møllebestyrelsen har en
god dialog med de finansielle donatorer. Det er naturligvis sådan, at donatorer ønsker at se
resultater, inden de evt. tager stilling til nye ansøgninger.

Hidtil har Fejø mølle på internettet ligget som en del af Fejøs hjemmeside. Fra 1. juli 2007 har
møllen sin egen internetadresse: www.fejoemoelle.dk, naturligvis med et link fra Fejøs hjemmeside.
Der lød tak til alle lokale som udenøs, der har bidraget økonomisk eller med arbejde for møllen i det
forgangne år.
Formandens beretning kan læses i sin helhed på www.fejoe.dk, hvor møllen indtil videre findes
under ”foreninger”.

Spørgsmål til beretningen:
Etableringen af møllens egen hjemmeside førte til spørgsmål fra salen om baggrunden for at man
etablerer sin egen side i stedet for at støtte op om øens officielle hjemmeside som base for flest
mulige informationer om øen. Formanden pointerede, at der ikke er noget ønske fra bestyrelsens
side om at skille sig ud elle gå egne veje, men da beslutningen i sin tid blev truffet, havde man i en
periode følt at det gik unødigt langsomt med at få opdateret møllens side på www.fejoe.dk.

ad 4) Regnskab.
Morten Roslyng gennemgik regnskabet.
Årets driftsresultat: kr. 318.889,41 - hidrørende fra finansielle donatorer og
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,-.

ad 5) Indkomne forlag.
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

ad 6) Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev fastsat til uændret 100 kr. om året.

ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende blev valgt for to år til bestyrelsen:
Lars Johansen, Birthe Rasmussen, Morten Roslyng og Hans Christian Nielsen.
Desuden består bestyrelsen af Preben Jensen, Flemming Skou og Steen Blaabjerg, som er på valg i
2008.
Som suppleanter valgtes: Karl Johan Mortensen, René Lynge.

ad 8) Valg af revisorer og suppleant.
Bjarne Madsen blev genvalgt som revisor og er således revisor sammen med Søren Skou.
Som revisorsuppleant valgtes Jørgen Loug.

ad 9) Eventuelt.
Debatten om møllens egen hjemmeside fortsatte under eventuelt.
Steen Blaabjerg kom med uddybende bemærkninger omkring rejsningen af møllekroppen, som nok
vil være en gåtur værd i ugerne fra d. 16. april.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen med at formanden takkede ordstyreren og denne takkede
forsamlingen for en god og rolig generalforsamling.

Hans Christian S. Nielsen

