Referat fra ordinær generalforsamling, 4. marts 2008, Café Rejseladen, Glumsø
Referent: Esther Larsen
Finn Mogensen valgtes til dirigent. Formanden fremlagde årsberetningen, som blev godkendt af forsamlingen.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2007, som ligeledes blev godkendt.
Kontingentet vil uforandret være 150 kr. årligt pr. person.
Aktivitetsplan og budget for 2008. - Da Kassebeholdningen viser nul, var det ikke muligt at fremlægge et budget for
2008. Den foreløbige plan er at møllehatten skal færdiggøres og hejses på plads i sommer. Vi har besluttet at afbryde
samarbejdet med John Jensen, som hidtil har forestået arbejdet med restaureringen, og da vi fornylig modtog et fast
tilbud på bygning af møllevingerne fra møllebygger Jens Jørgensen, Faxe Ladeplads, har vi besluttet at tage et møde
med ham for at høre hans betingelser for at udføre det resterende arbejde, d.v.s. færdiggørelse af hatten samt bygning af
møllevingerne, idet vi håber at kunne få fondsmidler nok til at sætte arbejdet i gang. Foreløbig har vi jo 200.000 kr. på
hånden til dette formål. De lærkestammer, som ligger i Stenskoven, beregnet til møllevinger, skal skæres op og lagres,
indtil vi har penge i kassen. Forsamlingen godkendte dette projekt og det fremlagte regnskab uden yderligere
omkostninger.
Revisor Flemming Krabbe stopper sin virksomhed som autoriseret revisor, men vi beholder ham som revisor året ud,
indtil vi finder en ny revisor. Dette blev vedtaget af forsamlingen.
Edel Larsen og Per Gliese var på valg og blev genvalgt til bestyrelsen. Ligeledes genvalgtes Peter Bay som suppleant.
Jens Lyhne fortalte om det nyatiftede LAG, hvis økonomiske midler kommer fra EU til egnsudvikling, og vi sender en
ansøgning om at få del i midlerne. Desuden fortsætter strømmen af ansøgninger. Jens foreslog at vi i dette år laver en
udflugt til et par af de møller, hvis møllelaug besøgte os ifjor.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

