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Generalforsamling 2008. Afholdt 1. marts i Møllen. 
 
 
Dagsorden: 
 

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

 
 
ad 1. Valg af dirigent. 
 
Formanden bød velkommen og takkende indledningsvis Kai Winter for at generalforsamlingen 
kunne afholdes – for første gang – i møllen, nærmere bestemt i Fejø Møllebutiks lokaler. Herefter 
foreslog formanden Knud Madsen som dirigent, og denne valgtes med applaus. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. foreningens vedtægter. 
 
 
ad 2. Valg af protokolfører og to stemmetællere.  
 
Hans Christian S. Nielsen valgtes som protokolfører. Dirigenten foreslog, at man ventede med at 
vælge stemmetællere til det evt. blev påkrævet. Dette vedtog generalforsamlingen. 
 
 
ad 3. Formandens beretning. 
 
Lars Johansen aflagde formandens beretning til generalforsamlingen. 
Først blev byggearbejdet i 2007 gennemgået. Formanden glædede sig over, at et af 
Smålandsfarvandets mest markante bygningsværker nu for alvor begynder at tage form med 
afslutningen af byggeriets fase 3.  
 
Arrangementer afholdt i 2007 blev nævnt. I forbindelse med den årlige møllefest blev Fejø 
Møllebutik åbnet. Lars redegjorde for samarbejdet med Cinekom, som står for drift af møllebutik 
og turistinformation, og glædede sig i den forbindelse over de mange mennesker, der i løbet af 
sommeren havde besøgt Møllebutikken og dermed også møllen. 
 
Der lød en tak til de mange frivillige i og udenfor bestyrelsen, som har lagt mange kræfter og timer 
i møllens genopbygning.  
 
Der lød ligeledes en stor tak til de finansielle donatorer, uden hvem Møllelaugets arbejde ikke var 
muligt. 
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De samarbejdsprincipper som benyttes i samarbejdet med håndværkere blev gennemgået. 
Overordnet anvender Møllelauget samme principper som anvendes i større byggerier. Derved sikres 
at bestyrelsen til enhver tid kan stå ved sine dispositioner over for alle samarbejdspartnere. 
 
På spørgsmål fra salen redegjorde Lars Johansen for forretningsgangen, når håndværksmestre 
udvælges til at afgive tilbud på arbejdsopgaver på Fejø Mølle. Formanden redegjorde ligeledes for 
ansøgningsprocedurer til finansielle donatorer og disses efterfølgende kontrol af det udførte 
arbejdes kvalitet og omfang. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
Formandens beretning kan læses i sin helhed på Fejø Mølles Internetsider: 
http://www.fejoemoelle.dk/dokumenter.htm 
 
 
 
ad 4. Regnskab. 
 
Morten Roslyng gennemgik regnskabet.  
 
Årets resultat, genopførelse af møllen: kr. –68.089,30, hidrørende fra finansielle donatorer og 149 
betalende medlemmer. 
Årets resultat, merkantil drift af møllen: kr. –310,896,42, hidrørende fra Fejø møllebutiks 
finansielle donatorer. 
Balance pr. 31/12-2007: kr. 944.370,08. 
 
 
ad 5. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag. 
 
 
ad 6. Fastsættelse af kontingent. 
 
Kontingentet fastsattes uændret til kr. 100- om året. 
 
 
ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for to år: Steen Blaabjerg, Flemming Skou og Birgitte 
Blaabjerg Olsen. 
Birgitte Blaabjerg Olsen, Lysholm allé 46, 4690 Haslev er nyvalgt til bestyrelsen og overtager 
posten som kasserer efter Jan Mogensen. 
Den nyvalgte kasserer overtager ansvaret for bogføring, økonomi og økonomirapportering i Fejø 
Møllelaug - og således også for administration af netadgangen til Fejø Møllelaugs konti i Danske 
Bank og Sparekassen LOLLAND. 
 
Bestyrelsen består desuden af Lars Johansen, Morten Roslyng, Birthe Rasmussen og Hans Christian 
S. Nielsen, som er på valg i 2009. 
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Som suppleanter valgtes Preben Askov Jensen og Karl Johan Mortensen. 
 
 
ad 8. Valg af revisorer. 
 
På valg var Søren Skou. Denne blev genvalgt.  
 
Foreningens anden revisor Bjarne A. Madsen er på valg i 2009. 
 
Som revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Loug. 
 
 
ad 9. evt. 
 
Der blev gjort opmærksom på at det gamle møllerægtepars gravsted nedlægges i 2008. Gravstedet 
er behæftet med den klausul at stenen skal bevares. Der lød en opfordring til, at bestyrelsen 
fastholder menighedsrådet på dette. 
 
På opfordring gennemgik Steen Blaabjerg kort det i 2008 planlagte bygningsarbejde. Ved næste 
generalforsamling håber bestyrelsen at møllen står klar med en færdig ”løghat”, men dog uden 
vinger. 
 
Der blev gjort opmærksom på problemer omkring kloakken, hvilket bestyrelsen tager sig af. 
 
 
 
Fejø, den 4. marts 2008 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Knud Madsen    Hans Christian S. Nielsen 
 
Generalforsamlingens dirigent   Generalforsamlingens referent 


