Referat fra ordinær generalforsamling, 28. marts 2007 på Glumsø Kro
Referent: Esther Larsen
Finn Mogensen blev valgt som dirigent og erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Formanden oplæste årsberetningen, som blev godkendt.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som godkendtes af forsamlingen. Realdanias donation figurerer ikke på
regnskabet, idet der først udbetales når håndværkerregningerne foreligger. Det beløb vi har til rådighed (i banken
155.836,17 kr. + de 697.286,88 kr. der nu er til rådighed af Realdania-donationen - i alt kr. 853.123,05) skal anvendes
til færdiggørelse af møllehatten med maskineri, samt til indvendig reparation i møllen, inden udgangen af 2007. Til
mølledagen 17. juni forventer vi at kunne invitere gæsterne til en gåtur på omgangen.
Med hensyn til daglig drift og vedligeholdelse af møllen talte vi om at ansøge kommunen om penge og/eller reklame for
møllen. Desuden venter vi entréindtægter fra skoleklasser og andre besøgende, plus medlemskontingenter - naturligvis.
En fast pris for at besøge møllen blev ikke fastsat. Vi diskuterede åbningstider for besøg i møllen. Der var forslag om
faste tidspunkter, men også om kun at holde åbent når der er behov for det, dvs. at man skal ringe eller maile i forvejen.
Der var desuden forslag om at møllen skal sættes i gang minimum hver 14. dag.
Det blev besluttet at sende interesserede på møllepasserkursus arrangeret af Dansk Møllerforening. Det er meningen at
disse møllepassere skal kunne sætte møllen i gang, vise hvordan en vindmølle fungerer, samt fortælle om møllens
historie.
Jens Lyhne kom med et oplæg om bl.a. Friluftsrådet og Natur & Miljø. Friluftsrådet har lovet at finansiere
reklamemateriale, indtil 5.000 kr., og det ansøger vi om i efteråret. Til september vil vi annoncere i
Naturfredningsforeningens blad. De har en liste over museer og seværdigheder, der er gratis, og vi bliver formentlig den
eneste mølle på denne liste. Vi har også mulighed for ekstra reklame i "Folkeskolen" hvor en rubrikannonce koster kr.
360 inkl. moms. Forslag om at fremstille mel til konsum har været drøftet før, men både de strenge bestemmelser fra
sundhedsmyndighederne og arbejdet med rengørelse af kværn m.m. vil nok besværliggøre denne Plan. Vi kan
naturligvis altid indhente oplysninger i Løve Mølle, som har erfaring med melfremstilling. Der er interesse for at
udlægge en parcel med kornavl til fremvisning.
Vi drøftede nødvendigheden af at kapre nye medlemmer til lauget, idet vi i længden vil komme til at savne arbejdskraft
til de forskellige opgaver.
De på valg værende medlemmer af bestyrelsen: Peter Castberg, Jens Lyhne og Esther Larsen blev genvalgt, ligeledes
Peter Bay som suppleant.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

