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Generalforsamling 2013. Afholdt 16. 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 Jørgen Møller 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.  
 
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: 
 
Byggeprojektet 
 
Retablering af møllen kom en etape nærmere sin afslutning i år 2012. 
Opsætning af Møllevinger fandt sted den 27. marts 2012. De to store møllevinger lå på jorden og 
blev hejst op til det punkt på møllen, hvor de skulle ind igennem et hul og gøres fast. 
Påsætningen/monteringen af vingerne blev gennemført af professionelle folk og fandt sted uden 
problemer.  
Begivenheden blev fulgt af mange mennesker. Skolebørnene fik fri fra skole og kom og fulgte med 
i arbejdet. 
 Den 8. april 2012 afholdt vi indvielsesfest for de nye møllevinger. Og takket være lidt vind og 
hjælp fra møllesvendene kunne møllevingerne dreje rundt. 
Realdania har doneret 720.000 kr. til nye vinger. Vi er i Møllelauget meget taknemmelig for de 
bidrag og donationer, som vi har modtaget i tidens løb. 
 
- - -  
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Vi har igangsat udførelse af den sidste etape for at færdiggøre møllen, nemlig Maskineriet. 
Som entreprenør har vi valgt Møllebygger John Jensen Aps. Vi planlægger afslutning af det 
samlede projekt i løbet af dette år. Muligvis vil vi kunne gennemføre en prøvekørsel med 
melproduktion til møllens fødselsdag.  
 
 
Drift og vedligeholdelse 
 
Vingerne skal drejes manuelt. Vingerne skal krøjes, således at de vendes mod vindretningen i stærk 
blæst. Et team af møllesvende er etableret med Hans Christian Nielsen som teamleder. Det skal 
sørge for, at vingerne bliver drejet jævnligt og krøjet, begge opgaver efter en fastlagt plan. I 
begyndelsen har vi krøjet møllen ved hjælp af eet håndtag. Da arbejdet er meget tungt at udføre især 
i hård blæst er der behov for yderligere et håndtag. Herefter vil møllen kunne drejes af to personer. 
 
Der pågår generel vedligeholdelse af møllen. Foran os har vi blandt andet behov for kalkning af 
møllen, en bekostelig affære. 
 
Økonomi 
Regnskabet udviser et samlet driftsunderskud på 4 tkr.  
 
Møllebutikken har bidraget positivt med et overskud på 41 tkr., således at der har været midler til 
brug for vedligeholdelse og drift af møllen. En del af vedligeholdelses- og driftsudgifterne er 
selvsagt relateret til møllebutikken. 
Den regnskabsmæssige værdi af møllebygningen er opgjort til 3.500 tkr, svarende til 
forsikringsværdien. 
Balancens egenkapital udgør 3.758 tkr. 
 
Kontingent for 2013 indstilles til Generalforsamling til at være det samme beløb som sidste år, 
nemlig 100 kr. pr. husstand. 
 
Finansiering af møllebyggeriet 
 
Der er i årets løb modtaget donationer fra større fonde for i alt 303 tkr. – 228 tkr. fra Fejø-Fonden 
og 72.000 kr., som er de resterende 10% fra Realdanias donation i 2011 samt 2.000 kr. fra Spar 
Lolland og 1.000 kr. fra Fejø Erhvervsråd, Pæreskuderne. 
 
For endelig færdiggørelse af møllen til driftsklar stand har der i årets løb pågået indhentning af 
yderligere donationer. 
Fejø Møllelaug har i årets løb modtaget tilsagn om midler fra Augustinusfonden, Mærsk Kc-Kinney 
fonden, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Ø-støttemidler fra Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter. Tillige har vi modtaget midler fra Spar Lollands gavefond samt Fejø 
Erhvervsråd, Pæreskuderne 
 
Modtagelse af gaver 
 
I 2012 modtog Møllen gaver og donationer fra større fonde og bidrag fra private. Indtægten går 
ubeskåret til vedligeholdelse af møllen. I 2011 modtog Fejø Møllelaug en mængde tryk af en 
akvarel af Henning Koppel med motiv af Fejø Mølle. Vi har stadig en mængde tryk af akvarellen. 
Vi overvejer mulighed for udarbejdelse af postkort af akvarellen. 
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Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje 
 
Møllelauget driver en lille butik i møllen, hvor der sælges kaffe og møllelagkage ligesom der kan 
købes mølleøl og produkter fra især lokale producenter. Butikken har åben om eftermiddagen på 
udvalgte dage i løbet af sommeren. 
Samtidig fungerer møllebutikkens som øens turiskkontor, til glæde for øens turister. 
 
Der har været afholdt en række særlige arrangementer, herunder,  
Indvielse af møllevingerne 
Årets mølledag på Valdemarsdag 
Fejø Møllefest 
Adventssammenkomst 
 
Tillige deltog møllen primo juli i projekt Red Barnet med deltagelse af 26 besøgende af familier fra 
Lolland med et lille arrangement med kaffe/kage mv lørdag eftermiddag. 
 
Fejø Mølles Cykeludlejning. 
I tidligere år har en kreds uden for møllelauget forestået cykeludlejning på øen og overskuddet er 
tilfaldet Fejø Møllelaug. I år 2012 ophørte gruppen denne aktivitet, og Fejø Møllelaug har overtaget 
opgaven med cykeludlejning.  
Udlejningen foregår fra de to havne, Vesterby Havn og Dybvig havn. Udlejningen tilrettelagt som 
en selvbetjening, takket være to pengekasser i havnene. 
Aktiviteten gav i 2012 en mindre indtjening til Fejø Møllelaug. 
 
Et godt år. Tak til alle som har bidraget til Møllelaugets virke. 
 
Forsamlingen godkendte beretningen. 
 
 
ad 4. Regnskab. 
 
Anne-Grethe Laursen gennemgik regnskabet.  
1. Fejø Møllelaug - Årets driftsresultat, 2012: kr. –4.703,92  
2. Fejø Møllelaugs balance pr. 31. december 2012: kr. 3.985.931,64 
3. Fejø Møllelaugs egenkapital pr. 31. december 2012: kr. 3.757.931,64 
4. Fejø Mølle - regnskabsmæssig værdi af møllebygning under opførelse, kr. 3.500.000,-. 
 
Regnskabet er underskrevet uden bemærkninger fra Fejø Mølles revisor – på den baggrund blev 
regnskabet godkendt af Generalforsamlingen. 
 
 
ad 5. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen havde modtaget følgende forslag og det blev besvaret som følger: 
 
”Det foreslås, at indkaldelsen til Generalforsamlingen i Fejø 
Møllelaug, offentliggøres i Fejøbladets Januarnummer (gironummer med 
betalingsdato kan oplyses til brug i netbank, eller girokort kan 
indlægges i Fejøbladet.) Alene de medlemmer af Fejø Møllelaug, der 
ikke er medlem af Fejøforeningen og derved ikke modtager Fejøbladet, 
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indkaldes til generalforsamlingen pr. brev. 
Begrundelse for forslaget: Undgå at anvende penge på kuverter, 
frimærker og Møllepostkort. Til gavn for Fejø Mølle. 
Mvh. Claus Mærsk, Dommervej 11.” 
 
Svar på forslaget. 
Vi er helt enig i, at der ikke skal sendes flere breve ud end 
nødvendigt. Vi har i år ALENE indkaldt til Generalforsamlingen med 
information i Fejøbladet nr. 1. 
  
Efter indkaldelsesfristen besluttede vi alligevel at udsende et brev med indkaldelsen og et girokort 
til medlemmer med bopæl uden for Fejø. 
Begrundelsen herfor var, at vi ikke kan vide, om medlemmer bosat uden 
for Fejø, holder Fejøbladet - og vi vil jo gerne fastholde også alle 
uden-øs medlemmer. 
Alle beboere på Fejø er indkaldt via Fejøbladet - alle husstande 
modtager nemlig Fejøbladet i postkassen. Modtagere af Fejøbladet uden 
for Fejø har vi i Møllelauget ikke kendskab til.  
I håb om at skaffe flere medlemmer 
til Møllelauget har vi kørt en tur rundt på øen og lagt brevet med 
indkaldelse til generalforsamlingen og et girokort i nogle postkasser. 
Dette var markedsføring - ikke formelt en indkaldelse. 
 
Svar på forslaget var accepteret af forslagsstiller forud for Generalforsamlingen. 
 
 
ad 6. Fastsættelse af kontingent. 
 
Kontingentet fastsattes uændret til kr. 100- om året. 
 
 
ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
På valg i 2013  
Morten Roslyng 
Birthe Rasmussen 
Anne-Grethe Laursen 
Alle blev genvalgt. 
 
På valg i 2014 
Bent Larsen, men da han har trukket sig, skal vi have valgt et nyt bestyrelsesmedlem gældende for 
et år for at opfylde vedtægterne. 
Bestyrelsen indstiller Birgit Mønsted som medlem af bestyrelsen. Birgit Mønsted blev valgt. 
 
 
Suppleanter skal vælges hvert år. 
Flemming Skou og Jørgen Andersen blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen består desuden af: Preben Askov Jensen, Steen Ingerslev Blaabjerg og Karl Johan 
Mortensen. 
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ad 8. Valg af revisorer. 
 
Anne Komind blev genvalgt. 
 
Marianne Jensen blev genvalgt  
 
 
ad 9. evt. 
 
Der blev spurgt om et budget for de kommende år. Der blev svaret at der for nuværende er 
tilstrækkelige midler til dels færdiggørelse af retableringsprojektet dels de førstkommende års drift 
idet der fortsat skal fokuceres på indtægtsmuligheder, såsom fonds søgning, møllebutik og nye 
tiltag. 
 
Møllen er brand- og storm forsikret for 3.5 mill kr. og der blev spurgt om man kunne genopføre 
møllen for dette beløb. Der blev svaret, at nok kun ¾ af møllen kunne genopføres for dette beløb og 
at man så måtte søge midler for resten. Efterfølgende Generalforsamlingen har vort 
forsikringsselskab oplyst, at der ikke er mulighed for at øge beløbet hos dem. Fejø møllelaug 
behandler problem stillingen på et bestyrelses møde. 
 
 
Der blev spurgt om brandbeskyttelse, og det kunne oplyses, at der er brandalarm serieforbundet op 
gennem møllen. 
 
Afslutningsvis takkede Preben Jensen, Jørgen Møller for god mødeledelse og forsamlingen for 
fremmøde og engagement.  
 
 
 
 
Fejø, den 16. marts 2013 
 
 
 
 
________________________   _______________________ 
Jørgen Møller                        Morten Roslyng 
 
Generalforsamlingens dirigent   Generalforsamlingens referent 


