Generalforsamling 2010. Afholdt 20. marts i Fejø Mølle.
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 Eric Rylberg 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.
Morten Roslyng 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 byggefase 5A som blev gennemført i 2009. I 2009 blev den nye
møllehat færdigkonstrueret og transporteret til møllegrunden på Fejø. Ca. 5.000 møllespån er
indkøbt og imprægneret.
Det forventes at fase 5B – færdiggørelse og montering af møllehat – påbegyndes, når vejret tillader
det..

Projektet er nu så langt, at drift og vedligeholdelse af den genopbyggede mølle bliver mere
nødvendig. Karl Johan Mortensen har i 2009 taget et IT-baseret vedligeholdelsessystem i brug til
Fejø Mølle. Al fremtidig vedligeholdelse vil herefter blive registreret i systemet.
Der blev oplyst om budget for udførelse af fase 5B, fase 6 og fase 7
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Lars Johansen takkede varmt de finansielle donatorer. Uden deres støtte ville projektet med
genopbygning af et af Smålandsfarvandets mest markante historiske bygningsværker, Fejø Mølle,
aldrig blive gennemført. I 2009 har Fejø Møllelaug modtaget finansiel støtte fra:
•
•
•
•

AUGUSTINUSFONDEN
Bergia Fonden
Fejø Fonden (2 gange)
Fejø Cykelforening

En linje i formandens beretning er, at han takker alle, som på den ene eller anden måde har bidraget
til genopførelsen af Fejø Mølle.
Formandens beretning kan læses i sin helhed på Fejø Mølles Internetsider: www.fejoemoelle.dk
ad 4. Regnskab.
Bent Larsen gennemgik regnskabet.
1. Fejø Møllelaug - Årets driftsresultat, 2009: kr. 2.278.573,19 - hidrørende fra laugets
finansielle donatorer og fra laugets medlemskontingenter - men uden merkantil drift.
2. Fejø Møllebutik - Årets driftsresultat, 2009: kr. 20.029,19 - hidrørende fra Fejø
Møllebutiks finansielle donatorer - men uden Fejø Mølles driftsresultat.
3. Fejø Møllelaug & Fejø Møllebutik - Årets driftsresultat, 2009: kr. 2.298.602,38
4. Fejø Møllelaugs balance pr. 31. december 2009: kr. 3.815.865,06
5. Fejø Mølle - regnskabsmæssig værdi af møllebygning under opførelse, kr. 3.500.000,-.

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: Steen Blaabjerg, Flemming Skou, Bent Larsen
Følgende suppleanter blev valgt for et år: Karl Johan Mortensen, Preben Jensen
Bestyrelsen består desuden af Lars Johansen, Birthe Rasmussen, Morten Roslyng, Hans Christian
Nielsen

ad 8. Valg af revisorer.
På valg var Søren Skou, som ikke ønskede genvalg. Ole ”Post” Jensen blev bragt i forslag og valgt.
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Foreningens anden revisor er Anne Komind.
Som revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Loug.

ad 9. evt.
Der drøftedes forskellige emner, som bestyrelsen tager sig af i det kommende år.

Der var 22 fremmødte til generalforsamlingen

Fejø, den 20. marts 2010

________________________
Eric Rylberg

_______________________
Morten Roslyng

Generalforsamlingens dirigent

Generalforsamlingens referent
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