Fejø Møllelaug – formandens beretning

Fejø, den 10. marts 2018

Generalforsamlingen lørdag den 10. marts 2018
Formandens beretning for året 2017
1. Velkomst.

På vegne af Fejø Møllelaugs bestyrelse skal jeg herved byde velkommen til
Generalforsamlingen 2018.
Protektor for møller i Danmark H.K.H Prins Henrik blev bisat d. 20. februar 2018,
hvilket Fejø Mølle markerede på dagen
2. Bestyrelsesarbejdet

Vi har i bestyrelsen for Fejø Mølle gennemført i alt 3 bestyrelsesmøder.
Fejø Mølle er af Lolland Kommune nu udpeget som bevaringsværdig bygning med
klassificering 2.
En bevaringsværdig bygning har særlige arkitekttoniske eller kulturelle kvaliteter af
regional eller lokal betydning. Dette betyder, at Lolland Kommune har ansvaret for
bevaringsværdige bygninger, herunder registrering af bygningens bevaringsværdi.
Målsætningen er at sikre bygningen for fremtidige generationer. Det betyder, at vi i
Fejø Møllelaug skal have tilladelse fra Lolland Kommune ved væsentlige
ombygninger eller ændringer af bygningen eller i omgivelserne. Yderligere er Fejø
Møllelaug pålagt forbud mod nedrivning af Fejø Mølle uden tilladelse fra Lolland
Kommune.
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Klassificeringen SAVE-2 svarer til – citat: ”Helhedsindtrykket af bygningen er at
arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler
inden for sin slags.”
Butikken med Caféen har haft højt aktivitetsniveau, der sammen med adgangsbetaling
for besigtigelse af Fejø Mølle og udlejningen af cykler, har sikret, at vi har
økonomiske midler til at vedligeholde møllen og udenomsarealerne.
Fejø Mølle har i året støttet Fejø Kammermusikfestival, ligesom vi har undersøgt
muligheden for at annoncere fremtidige arrangementer på FaceBook.
3. Drift

og vedligeholdelse

I 2017 har håndværkere udskiftet vinduer i møllegrunden, der var beskadiget helt
tilbage fra vi afrensede facaderne i 1999.
Vi modtog en donation, som sikrede, at vi kunne installere en varmepumpe i
undergrunden. Således har vi nu god mulighed for at anvende Fejø Mølle i
vinterhalvåret til glæde for arrangementer og vore møllepiger. Vi har også minimeret
elregningen til opvarmningen.
I butikken modtager vi MobilePay, men denne løsning er dyr at opretholde, hvorfor vi
undersøger andre muligheder.
Vi takker Hans Christian og de 5 krøjehold, som trofast følger vejrudsigterne og sikrer,
at møllevingerne placeres imod vindretningen, ligesom de også drejer vingerne en ½
omgang for at vandet ikke samler sig og forøger råddenskab.

4. Økonomi
Årets resultat udviser et underskud på 4.202 kr.
Antal medlemmer i år 2016: 77, hvilket vi arbejder på at øge.
Egenkapitalen udgør 4.011 tkr.
Den regnskabsmæssige værdi af møllebygningen er opgjort til 3.500 tkr, svarende til
forsikringsværdien.
Kontingent for 2018 indstilles til Generalforsamlingen til at være det samme beløb
som sidste år, nemlig 100 kr. pr. husstand.

5. Modtagelse af gaver
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I 2017 modtog Fejø Mølle igen en donation fra Købmand Jørgensen Fonden samt
bidrag fra vore medlemmer
Vi arbejder fortsat med projekt Møllespån, der synligt i møllen hædrer donatorer, som
økonomisk har bidraget væsentligt til Fejø Mølles genopbygning.

6. Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje
Fejø Mølle er besøgt af 17 turistbusser i 2017.
Fejø Mølle har i 2017 været vært ved flere musikarrangementer. Som tidligere omtalt
anvendte Fejø Kammermusikforening møllen bl.a som mødessted - og ved Turismens
Dag spillede Tom og hans harmonikavenner fra Horslunde. På Valdemarsdag eller
Møllernes dag spillede Andrew Murick med orkestre igen rockmusik for fulde sejl og
ved møllens fødselsdag underholdt Lene Støvring og Musik Heidi samtidigt med at
Fejø Mølle som sædvanligt bød på gratis kaffe og lagkage til de fremmødte.
På Æblets Dag var Fejø Mølle fint besøgt, ligesom der var 150 personer forbi til vort
julearrangement - igen med gratis kaffe, ris a la mande og fine hjemmelavede
juledekorationer.
Igen i 2017 vurderes det, at mere end 3.000 personer har besøgt Fejø Mølle, hvilket vi
glæder os meget over.

7. Sammenfatning for driftsåret 2017 - Væsentlige gennemførte
aktiviteter i 2017
Igen i 2017 kom Fejø Mølle ud med en god økonomi – Vi har ikke gennemført større
arbejder på møllen, idet vi primært har haft fokus på at sikre møllen for fremtiden.
Vi glæder os hver gang vi kører med møllen, hvilket vi håber, at vi kan fortsætte med.
Vi takker vore møllesvende, som sørger for at tage vare på møllen.
Og takker til driften af Møllebutikken med uvurderlig indsats af Møllepigerne, som
sikrer, at Fejø Mølle altid er et godt sted at komme, og herved sikrer, at vi kan
vedligeholde møllen, uden at have usikkerhed om vi har midler hertil.
--Formand
Preben Askov Jensen
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