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Generalforsamling 2009. Afholdt 28. februar i Fejø Mølle. 
 
 
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 foreslog Torben Petersen som dirigent. Denne accepterede og 
forsamlingen hilste forlaget med en klapsalve, hvorved dirigenten var valgt. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. foreningens vedtægter. 
 
 
ad 2. Valg af protokolfører og to stemmetællere.  
 
Hans Christian S. Nielsen valgtes som referent. 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 på generalforsamlingen. 
 
Formanden gennemgik kort byggeriets 9 faser (Fase 0-Fase 7 og afsluttende fase). Fase 4 
omfattende montering af porte og vinduer samt beklædning med spån er afsluttet i 2008. 
I slutningen af 2008 påbegyndtes fase 5, møllehatten. Dette er et meget omfattende arbejde som har 
skabt behov for yderligere kapitaltilførsel, inden denne fase kan færdiggøres. 
Endvidere er der udarbejdet budget for fase 6, møllevinger og fase 7, maskinhus. 
 
Projektet er nu så langt, at bygningen begynder at kræve vedligehold på de allerede færdiggjorte 
dele.  Bestyrelsen har derfor udpeget en driftsansvarlig. 
 
Lars Johansen takkede varmt de finansielle donatorer, uden hvis støtte projektet Genopbygning af 
Fejø Mølle ikke kunne gennemføres. I 2008 har Fejø Møllelaug modtaaget betydelig støtte fra A.P 
Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formål og fra 
AUGUSTINUSFONDEN. 
 
Flere gange i projektforløbet er det blevet undersøgt om mølleprojektet kunne få hel eller delvis 
fradragsret for momsbetaling. Sagen er endnu en gang blevet undersøgt i 2008, og svaret var endnu 
engang et nej, hvorfor bestyrelsen nu betragter denne sag som endelig afgjort. 



 2

 
Fejø Møllelaug arbejder løbende med kommunikation og markedsføring. I løbet af 2008 er 
websiden www.fejoemoelle.dk blevet færdiggjort, og den opdateres nu løbende. På sitet kan man 
også følge vejret, idet der er blevet opsat en vejrstation, som løbende transmitterer vejrdata til sitet.  
Der er opsat skilte, som viser besøgende vej til Fejø Mølle. 
 
Formanden nævnte de enkelte bestyrelsesmedlemmer og takkede hver især for indsatsen i 2008, 
lige som eksterne samarbejdspartnere fik en varm tak for godt samarbejde. 
 
Formandens beretning kan læses i sin helhed på Fejø Mølles Internetsider: www.fejoemoelle.dk 
 
 
ad 4. Regnskab. 
 
Morten Roslyng gennemgik regnskabet.  
1. Fejø Møllelaug - Årets driftsresultat, 2008: kr. 530.504,90 - hidrørende fra laugets 
finansielle donatorer og fra laugets medlemskontingenter - men uden merkantil drift. 
2. Fejø Møllebutik - Årets driftsresultat, 2008: kr. 34.475,00 - hidrørende fra Fejø 
Møllebutiks finansielle donatorer - men uden Fejø Mølles driftsresultat. 
3. Fejø Møllelaug & Fejø Møllebutik - Årets driftsresultat, 2008: kr. 564.979,90 
4. Fejø Møllelaugs balance pr. 31. december 2008: kr. 1.517.262,68 
5. Fejø Mølle - regnskabsmæssig værdi af møllebygning under opførelse, kr. 750.000,-. 
 
 
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: Lars Johansen, Morten Roslyng, Birthe 
Rasmussen og Hans Christian S. Nielsen. 
Birgitte Blaabjerg Olsen, valgt i 2008 ønskede af private årsager at forlade bestyrelsen. Bent 
Larsen, Ege Allé 23 valgtes ind for et år og overtager posten som kasserer.  
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 Steen Blaabjerg og Flemming Skou, er ligesom Bent Larsen er på 
valg i 2009. 
 
Som suppleanter valgtes Preben Askov Jensen og Karl Johan Mortensen. 
 
 



 3

ad 8. Valg af revisorer. 
 
På valg var Bjarne A. Madsen, som ikke ønskede genvalg. Anne Komind blev bragt i forslag og 
valgt  
 
Foreningens anden revisor Søren Skou er på valg i 2009. 
 
Som revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Loug. 
 
 
ad 9. evt. 
 
Der drøftedes forskellige emner, som bestyrelsen tager sig af i det kommende år. 
 
 
Der var 20 fremmødte til generalforsamlingen 
 
 
 
Fejø, den 1. marts 2009 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Torben Petersen    Hans Christian S. Nielsen 
 
Generalforsamlingens dirigent   Generalforsamlingens referent 


