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Generalforsamling 2011. Afholdt 19. marts 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 Eric Rylberg som dirigent. Denne accepterede og 
forsamlingen hilste forslaget med en klapsalve, hvorved dirigenten var valgt. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. 
 
 
ad 2. Valg af protokolfører og to stemmetællere.  
 
Hans Christian 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. 
 
Lars Johansen nævnte bl.a. de væsentlige gennemførte aktiviteter i 2010: 
1: Montage af møllehat 
2: Ophævelse af forpagtningskontrakt med firmaet Cinekom Aps. vedr. Fejø Møllebutik. 
    Der arbejdes på etablering af en ny møllebutik i Fejø Mølle. 
3: Etablering af muret toiletbygning, hvor der tidligere har været maskinhus. 
4: Køb af garage og 103 m2 grund fra Karl-Aage Christensen. 
 
Lars Johansen takkede for lokalt engagement i opførelsen af Fejø Mølle, men understregede i 
samme åndedrag, at et så stort byggeprojekt kun kan gennemføres med hjælp fra financielle 
donatorer.  
Senere i beretningen takkede Lars Johansen de financielle donatorer, som i 2010 har støttet 
byggeriet. Det drejer bl.a. sig om: 
• Augustinusfonden 
• Bergiafonden 
• Fejø Fonden 
• Fejø Erhvervsråd 
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Lars Johansen gennemgik endvidere bestyrelsens arbejde året igennem og takkede de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer for deres indsats på disses respektive indsatsområder. 
 
Sammenfattende vurderede Lars Johansen på vegne af bestyrelsen, at Fejø Møllelaugs position er 
tilfredsstillende, og at byggeriet skrider planmæssigt frem. 
 
Formandens beretning kan læses i sin helhed på Fejø Mølles Internetsider: www.fejoemoelle.dk 
 
Der var spørgsmål fra generalforsamlingens deltagere, bl.a. omkring evt. kommende 
melproduktion, hvortil formanden svarede, at det hele tiden har været og fortsat er planen, at Fejø 
Mølle skal male og sælge mel. 
Et uheld for nylig på Majbølle Mølle afstedkom spørgsmål angående stormsikring. Steen Blaabjerg 
oplyste, at netop den type uheld, som skete på Majbølle Mølle, er Fejø Mølle ikke – og formentlig 
heller ingen andre møller - sikret mod. Men modsat Majbølle Mølle er Fejø Mølle forsikret mod 
stormskade. 
 
Forsamlingen godkendte beretningen. 
 
 
ad 4. Regnskab. 
 
Bent Larsen gennemgik regnskabet.  
1. Fejø Møllelaug - Årets driftsresultat, 2010: kr. –42.562,13 - hidrørende fra laugets 
finansielle donatorer og fra laugets medlemskontingenter - men uden merkantil drift. 
2. Fejø Møllebutik - Årets driftsresultat, 2010: kr. –1.750,00 - hidrørende fra Fejø 
Møllebutik - men uden Fejø Mølles driftsresultat. 
3. Fejø Møllelaug & Fejø Møllebutik - Årets driftsresultat, 2010: kr. –44.312,13 
4. Fejø Møllelaugs balance pr. 31. december 2010: kr. 3.771.552,93. 
5. Fejø Mølle - regnskabsmæssig værdi af møllebygning under opførelse, kr. 3.500.000,-. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
 
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. 
 
Dirigenten indledte valghandlingen med at oplyse, at Lars Johansen havde valgt at trække sig 
tilbage som formand for Fejø Møllelaug og ikke genopstillede til bestyrelsen. Eric Rylberg takkede 
Lars Johansen for den store indsats han har gjort for Fejø Mølle og dermed for hele Fejø i de år, han 
har været formand. 
Hans Christian Nielsen ønskede heller ikke genvalg. 
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Birthe Rasmussen og Morten Roslyng genvalgtes til bestyrelsen – for to år. 
Nyvalgt til bestyrelsen - for to år - blev Preben Jensen og Anne Grethe Laursen. 
 
Bestyrelsen består desuden af: Steen Blaabjerg, Flemming Skou, Bent Larsen 
 
 
Følgende suppleanter blev valgt for et år: Karl Johan Mortensen (genvalg) og Jørgen Andersen 
(nyvalgt). 
 
 
ad 8. Valg af revisorer. 
 
Anne Komind blev genvalgt. 
 
Foreningens anden revisor Ole Jensen afgik for kort siden ved døden. Ole Jensens datter, Marianne 
Jensen blev valgt som ny revisor, foreløbig for et år. 
 
Som revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Loug. 
 
 
ad 9. evt. 
 
Fejø Møllelaugs næstformand Steen Blaabjerg takkede Lars Johansen for den måde arbejdet i Fejø 
Møllelaug er blevet løftet i de 8 år Lars var formand. 
Steen Blaabjerg takkede ligeledes den afgående sekretær, Hans Christian Nielsen for samarbejdet. 
 
Afslutningsvis takkede Lars Johansen Eric Rylberg for god mødeledelse og forsamlingen for 
fremmøde og engagement.  
 
 
Der var 23 fremmødte til generalforsamlingen 
 
 
 
Fejø, den 19. marts 2011 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Eric Rylberg                         Hans Christian Nielsen 
 
Generalforsamlingens dirigent   Generalforsamlingens referent 


