
Generalforsamling 2015, afholdt den 28. marts 2015 i Fejø Mølle  
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  
2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere  
3. Formandens 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. Jørgen Møller blev 
valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt gennem Fejø 
Bladets februar nummer, i direkte brev til medlemmer og på maillisten hhv. 8.2.og 5.3.2015. 

ad 2. Valg af protokolfører og to stemmetællere  
Birgit Mønsted blev valgt som referent. Dirigenten foreslog, at man ventede med at vælge 
stemmetællere, til det eventuelt blev påkrævet. Dette vedtog generalforsamlingen.  

ad 3. Formandens beretning  
Preben Askov Jensen aflagde formandens beretning. 
Formanden fastslog, at 2014 var et rent driftsår, efter at retableringen af møllen var afsluttet. 
Vedtægterne blev i den forbindelse opdaterede på sidste års generalforsamling og afspejler 
nu, at møllen er fuldt funktionsdygtig. 
Møllebutikken og aktiviteterne omkring møllen er generelt velfungerende. 
Som foreslået på sidste års generalforsamling opkræves der nu en afgift på 10 kr. af 
besøgende, der ønsker at gå op i møllen. Det har i 2014 givet en indtægt på 7.500 kr. 
Formanden takkede de 5 krøjehold og personalet, der driver møllebutikken, for deres indsats. 
Møllebutikken har givet en indtægt på 51.000 kr. og udlejning af cykler 12.000 kr. i 2014. 
Formandens beretning kan læses i sin helhed på www.fejoemoelle.dk  

ad 4. Regnskab  
Anne-Grethe Laursen gennemgik regnskabet. 
1. Fejø Møllelaug - Årets driftsresultat 2014:          20.259 kr. 
2. Fejø Møllelaugs balance pr. 31. december 2014:     4.014.772 kr.  
3. Fejø Møllelaugs egenkapital pr. 31. dec.    2014:    3.794.196 kr. 
4. Fejø Mølle regnskabsmæssig værdi af møllebygning 3.500.000 kr. 

Regnskabet for 2014 blev godkendt.  

ad 5. Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag. 

 



ad 6. Fastsættelse af kontingent  
Kontingentet fastsattes uændret til 100 kr. årligt pr. husstand.  

ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for to år:  
Morten Roslyng, Birthe Rasmussen og Anne-Grethe Laursen. 
Marianne Hertling indtræder i bestyrelsen i stedet for Birgit Mønsted. 
Som suppleanter valgtes Flemming Skov og Birgit Mønsted 

ad 8. Valg af revisorer  
Anne Komind og Marianne Jensen blev genvalgt  
Der vælges ingen revisorsuppleant.  

ad 9. Eventuelt  
Det blev foreslået, at Jørgen Andersen overtager græsslåning omkring møllen. Bestyrelsen 
tager spørgsmålet op på næste møde.  

Der var 26 fremmødte til generalforsamlingen  

 

Fejø, den 28. marts 2015 

________________________   ____________________ 
Jørgen Møller    Birgit Mønsted 
Generalforsamlingens dirigent   Generalforsamlingens referent 

 


