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Generalforsamling 2012. Afholdt 17. 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 Knud Madsen som dirigent. Denne accepterede og 
forsamlingen hilste forlaget 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.  
 
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. 
 
Preben Askov Jensen aflagde formandens beretning på generalforsamlingen og er det væsentlige 
som nedenfor skrevet: 
 
1. Væsentlige gennemførte aktiviteter i 2011 
Modernisering af Møllebutik – Fødevarestyrelsens kontrolrapport med en smiley 
Drift af Møllebutik med uvurdelig indsats af Møllepigerne 
Opstart af etablering af Møllevinger, takket være modtagelse af tilskudsmidler fra Realdania 
Bortskaffelse af den nærliggende gamle garage som led i erhvervelse af 103 m2 byggegrund. 
 
2. Byggeprojektet 
For færdiggørelse af møllen udestår to faser, Møllevinger og Maskineri. Takket være modtagelse af 
tilskudsmidler fra Realdania har vi kunnet igangsætte arbejdet frem mod montering af 
møllevingerne. Som entreprenør har vi valgt Møllebygger John Jensen Aps. 
 
3. Drift og vedligeholdelse 
Generel vedligeholdelse og senest etablering af mellemlag i øverste del af møllen. Det er 
nødvendigt at anvende finansielle midler til brug for den løbende vedligeholdelse. 
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4. Økonomi 
Den finansielle status udviser et samlet driftsunderskud på 9 tkr.  
Møllebutikken har bidraget positivt med et overskud på 31 tkr., således at der har været midler til 
brug for vedligeholdelse og drift af møllen. 
Balancens egenkapital udgør 3.762 tkr. 
Der er modtaget 89 tkr. mere i fondsmidler til brug for Møllevingerne end der er anvendt i årets løb. 
Dette beløb anvendes i det følgende år. 
 
Den regnskabsmæssige værdi af møllebygningen er opgjort til 3.500 tkr, svarende til 
forsikringsværdien. 
 
5. Finansiering af møllebyggeriet 
Der er i årets løb modtaget donationer for i alt 700 tkr. 
Tilskudsgiverne er 
Realdania, Augustinus Fonden, Fejø Fonden, Bergia Fonden, Spar Lolland og Fejø Erhvervsråd 
(Pæreskudesejladsen til Nyhavn)? 
 
For endelig færdiggørelse af møllen til driftsklar stand udestår indhentning af yderligere donationer. 
 
6. Modtagelse af gave 
Fejø Mølle har modtaget en gave på ca. 200 tryk af Henning Koppels akvarel af Fejø Mølle af 
1961. Trykkene sælges og indtægten går ubeskåret til vedligeholdelse af møllen. 
 
7. Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje 
Fejø Møllefest 
Møllelagkage og kaffe 
Adventssammenkomst 
 
Et godt år. Tak til alle som har bidraget til Møllelaugets virke. 
 
Forsamlingen godkendte beretningen. 
 
 
ad 4. Regnskab. 
 
Steen Ingerslev Blaabjerg gennemgik regnskabet.  
1. Fejø Møllelaug - Årets driftsresultat, 2011: kr. –40.522,34 - hidrørende fra laugets 
finansielle donatorer og fra laugets medlemskontingenter - men uden merkantil drift. 
2. Fejø Møllebutik - Årets driftsresultat, 2011: kr. 31.278,64 - hidrørende fra Fejø 
Møllebutik - men uden Fejø Mølles driftsresultat. 
3. Fejø Møllelaug & Fejø Møllebutik - Årets driftsresultat, 2011: kr. –9.243,70 
4. Fejø Møllelaugs balance pr. 31. december 2011: kr. 3.851.291,56 
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. 
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ad 6. Fastsættelse af kontingent. 
 
Kontingentet fastsattes uændret til kr. 100- om året. 
 
 
ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
På valg af  bestyrelse: Steen Blaabjerg,  Flemming Skou, Preben Jensen og Bent Larsen 
Genvalgt blev Steen Blaabjerg, Preben Jensen og Bent Larsen 
Nyvalgt blev Karl Johan Mortensen 
 
 
På valg af supplanter: Karl Johan Mortensen og Jørgen Andersen 
Genvalgt blev Jørgen Andersen 
Nyvalgt blev Flemming Skou 
 
Bestyrelsen består desuden af: Birthe Rasmussen, Anne-Grethe Laursen og Morten Roslyng 
 
 
 
ad 8. Valg af revisorer. 
 
Anne Komind blev genvalgt. 
 
Marianne Jensen blev genvalgt  
 
 
ad 9. evt. 
 
Afslutningsvis takkede Preben Jensen, Knud Madsen for god mødeledelse og forsamlingen for 
fremmøde og engagement.  
 
 
 
 
Fejø, den 17. marts 2012 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Knud Madsen                        Morten Roslyng 
 
Generalforsamlingens dirigent   Generalforsamlingens referent 


