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 Fejø Møllelaug – formandens beretning 

      
 

     Fejø, den 27. juni 2020 

 

 

Generalforsamlingen lørdag den 27. juni 2020 
 

Formandens beretning for året 2019 
 

1. Velkomst.  

På vegne af Fejø Møllelaugs bestyrelse skal jeg herved byde velkommen til 

Generalforsamlingen 2020.  
 

 

2. Bestyrelsesarbejdet 

 

2019 var året hvor arbejdet i bestyrelsen for Fejø Mølle hovedsagelig koncentrerede 

sig om mølle caféen og muligheden for at opstarte opgaven med et nyt hus. 

 

Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen i marts måned 2019 konstitueret med 

genvalg af formand Preben Askov Jensen, Marianne Hertling som kasserer og Steen 

Blaabjerg som næstformand. Desværre valgte Preben umiddelbart efter 

konstitueringen at trække sig helt ud af Fejø Møllelaug. Dette medførte at den 

tilbageblevne bestyrelse skulle vælge en ny formand. Katharina påtog sig hvervet.  

Bestyrelsen vil samlet gerne takke Preben for hans virke i de mere end 22 år for og 

omkring Fejø Mølle. Fejø Mølle har haft stor glæde af Prebens arbejder, og hans 

udtræden efterlod et ”hul” som vi har forsøgt at håndtere på andre måder. 

 

Opgaven med at igangsætte den nye mulighed for at opføre et hus omkring Fejø Mølle 

har været lang, men ikke for lang. 
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Der har været tegnet og konstrueret, vurderet og revurderet på hvordan et sådant hus 

kan udformes og indrettes. Her vil vi i bestyrelsen huske at takke Steen Knigaard for 

hans deltagelse.  

Vi har parallelt med planerne om udformningen af huset på den anden side arbejdet 

med den økonomiske del. Vi har fremsendt flere ansøgninger til fonde for derigennem 

at få den økonomiske del ”op at stå”. Vi i Fejø Møllelaug har fastholdt tanken om, at vi 

ikke iværksætter nogle aktiviteter uden at der er et fuldt finansielt grundlag. Ved 

årsskiftet har vi således opnået støtte for ca kr. 600.000 og vi i Fejø Møllelaug har 

besluttet at anvender max. kr. 250.000 af vores opsparede kapital. Vi er desværre 

derfor ikke helt i mål med den økonomiske del. Vi skal derfor i 2020 igen vurdere vore 

muligheder før en endelig igangsætning. 

 

 

3. Drift og vedligeholdelse 

 

Vi har ifølge vores vedligeholdelsesplan algesprøjtet møllekroppen i 2019. Møllen står 

funktionsdygtig, men den har desværre ikke kørt, og således ikke malet mel. 

 

Vi fik ved hjælp af Steen Knigaard etableret et parkeringsareal imellem Magasinet og 

Møllen. Det er en stor hjælp i dagligdagen, også set i lyset af, at kommunen har 

etableret 2-1 vejen, der jo begrænser parkering langs kørebanen. 

 

Arealet hvor ”grisehuset” var blev ryddet, er udjævnet og tilsået, så arealerne omkring 

møllen ser præsentable ud. 

 
 

4. Økonomi 
 

Jeg overlader dette emne til dagsordenens punkt 4. Jeg vil dog sige følgende. 

Fejø Møllelaug har en sund økonomi, og der er også i år et pænt overskud. Det er på i 

alt 118.600 kr. og egenkapitalen er på 4.285.025. 

 
 

5. Modtagelse af gaver 
 

I 2019 modtog Fejø Mølle igen en donation fra Købmand Jørgensen Fonden samt 

bidrag fra vore medlemmer. Tillige er modtaget en arv fra den seneste møllers søn. 

 

Vi arbejder fortsat med projekt Møllespån, der synligt i møllen hædrer donatorer, som 

økonomisk har bidraget væsentligt til Fejø Mølles genopbygning.  
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Fejø Mølle modtag tilsagn om midler fra Ø-støtten og fra Erhvervsstyrelsen til 

anvendelse til opførelse af den nye bygning 
 

6. Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje 

 
Fejø Mølle blev som sædvanligt 2019 igen besøgt af mellem 2500-3000 mennesker. 12 

turistbusser stoppede op ved møllen i perioden fra april til oktober. Derudover kommer 

der et stort antal privatpersoner i biler, på cykel eller til fods med medbragt frokost. 

Kaffen og kagen indtages gerne i caféen, men ligeså meget ved vore bænkesæt eller 

borde og stole. 

 

Der var igen i år flere musikarrangementer; Turismens dag, Møllens dag med 

loppemarked, Kammermusikfestivalen samt det kendte harmonikaorkester fra 

Horslunde på møllens fødselsdag. Denne dag uddeltes ca. 200 stk gratis lagkage med 

tilhørende kaffe. På Æblets dag spillede Orkestret Best Before, hvilket blev et stort 

tilløbsstykke og sidst men ikke mindst ved julearrangementet, hvor der blev lavet 

juledekorationer drukket gratis kaffe eller kakao med ris a´la mande og tilbudt 

æbleskiver. 

 
 

7. Sammenfatning for driftsåret 2019 - Væsentlige gennemførte 

aktiviteter i 2019 
 

Igen i 2019 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 takker vore møllesvende, som sørger for at tage vare på møllen med Hans Christian 

Nielsen i spidsen. 

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. Indtægten fra 

cykeludlejningen medvirker også til sikring af Fejø Mølles drift med godt resultat. 
 

 

- - -  

 

Formand     Næstformand 

Katharina Jacobsen    Steen Ingerslev Blaabjerg 

 

 

 

 


