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Generalforsamling 2014, afholdt den 29. marts 2014 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 forlaget med en klapsalve, hvorved dirigenten var valgt. Dirigenten konstaterede, 

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt gennem Fejø Bladets februar nummer og direkte mail eller 

brev til medlemmer d. 1 og 2 marts 2014 ifølge foreningens vedtægter. 

 

 

ad 2. Valg af protokolfører og to stemmetællere  

 

Steen Blaabjerg valgtes som referent. Dirigenten foreslog, at man ventede med at vælge stemmetællere 

til det eventuelt blev påkrævet. Dette vedtog generalforsamlingen. 

 

 

ad 3. Formandens beretning 

 

Preben (post) Jensen aflagde formandens beretning på generalforsamlingen. 

Formanden fastslog indledningsvist, at 2013 var året, hvor Fejø Mølle endeligt blev funktionsduelig. 

Således inviterer Fejø Mølle alle til indvielsesfest lørdag den 15. juni 2014.  

 

Formanden takkede de velvillige fonde for tilskud til Fejø Mølles genopførelse og for overskuddet fra 

møllebutikken, gaver og donationer der bruges til vedligeholdelse af møllen. 

 

Formanden takkede de 5 krøjeholdteams og personalet, der driver møllebutikken, for deres indsats for 

sikring af møllen. 

 

Formandens beretning kan læses i sin helhed på www.fejoemoelle.dk 

 

ad 4. Regnskab 

 

Steen Blaabjerg gennemgik regnskabet.  

1. Fejø Møllelaug - Årets driftsresultat, 2013: kr. 32.264 - hidrørende fra laugets 

finansielle donatorer og fra laugets medlemskontingenter fradraget afholdte byggeudgifter mm. 

2. Fejø Mølle regnskabsmæssig værdi af møllebygning kr. 3.500.000 

3. Fejø Møllelaugs balance pr. 31. december 2013: kr. 4.023.402 

 

Regnskabet for 2013 blev godkendt. 

http://www.fejoemoelle.dk/
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ad 5. Indkomne forslag 

 

Bestyrelsen stiller forslag om opdatering af vedtægterne, således at formålet ikke længere omhandler 

retableringsprojektet, men tilpasses, således at formålet er at bevare Fejø Mølle i fuld driftmæssig 

stand. Tillige er der foretaget mindre justeringer af det formelle indhold, hvoraf det vigtigste er, at 

foreningens navn forenklet er Fejø Møllelaug a.m.b.a 

 

Vedtægtsændringer blev vedtaget. 

 

ad 6. Fastsættelse af kontingent 

 

Kontingentet fastsattes uændret til kr. 100 om året pr. husstand. 

 

 

ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for to år: Preben Askov Jensen, Steen Blaabjerg, Birgit 

Mønsted, Karl Johan Mortensen 

 

Som suppleanter valgtes Flemming Skov, Marianne Hertling. 

 

 

ad 8. Valg af revisorer 

 

 Anne Komind blev genvalgt  

Marianne Jensen blev genvalgt 

 

Der vælges ingen revisorsuppleant. 

 

 

ad 9. Eventuelt 

 

Der blev drøftet forskellige emner, som bestyrelsen tager sig af i det kommende år. Bl.a. blev der 

stillet i forslag at besøgende i fremtiden bør afkræves en afgift til brug for møllens bevarelse.  

 

 

Der var ca. 20 fremmødte til generalforsamlingen 

 

 

Fejø, den 20. april 2014 

 

 

________________________   _______________________ 

Jørgen Møller    Steen Blaabjerg 

 

Generalforsamlingens dirigent   Generalforsamlingens referent 


