Referat fra ordinær generalforsamling, 23. marts 2010, Glumsø Kro (Rejseladen)
Referent: Esther Larsen
Formanden bød velkommen til forsamlingen (ca. 20 + bestyrelsen) og meddelte samtidig at Inga Larsen er indtrådt i
bestyrelsen som møller-familiens repræsentant i stedet for Johnny Johansen. Til dirigent valgtes Inga Larsen.
Formanden redegjorde for de aktiviteter der har fundet sted i 2009 – bl.a. turen til Uldum Mølle, hvor Edel Larsen, Jens
Lyhne og Peter Castberg deltog. Formålet med turen var at høre hvordan man i Uldum har udformet deres mølleprojekt
i forbindelse med LAG som de har modtaget midler fra. Det viste sig at vores situation ikke kan sammenlignes med
deres, idet de allerede længe har haft et møllemuseum og de har desuden en kommunalt ansat møllepasser.
Før mølledagen havde Anker og Edel Larsen samt Ole Frederiksen sørget for at møllen præsenterede sig på bedste vis
og mølledagen forløb da også meget tilfredsstillende med ca. 140 besøgende og et pænt overskud.
I september gik turen til Tybjerg Skov og Orestenen og vi sluttede hos familien Hossy på Torpe Mosevej. Vi var ca 22
deltagere som før turen mødtes i møllen til kaffe og en orientering ved formanden om mølleprojektet. Turen gav et pænt
lille overskud til møllekassen.
Juletræssalget i december måned var som sædvanlig en sukces og overskuddet dækkede vores udgift til
brandforsikringen. Ang. parkeringsplads ved møllen mente Peter Castberg at vi skulle gå i gang med at lave
tilkørselsvejen fra Herluflille Møllevej allerede inden mølledagen i år, og foruden de fire meter som selve vejen får, og
som er tinglyst, skal arealet på begge sider af vejen frilægges til parkering – to meter på hver side af vejen.
Gangtøjet i møllen blev efterset og vi nåede bl.a. at få sat nye kamme i stjernehjulet og få fastmonteret krondrevet.
Desuden er havrevalsen under reparation
Kasserer Edel Larsen oplæste det reviderede regnskab, som blev godkendt af forsamlingen. Næste års kontingent blev
fastsat til 200 kr.
Formanden redegjorde for budget og aktivitetsplan for 2010. Først og fremmest skal gangtøjet i møllen laves færdigt, så
den ene kværn kan sættes op. Endvidere skal langtømmersaven overdækkes og istandsættes, så vi evt. kan modtage træ
til opsavning.
Per Gliese og Edel Larsen var på valg og modtog genvalg. Peter Bay modtog ligeledes genvalg som suppleant. Palle
Henriksen fortsætter som revisor.
Det store spørgsmål om fremstilling og opsætning af vinger og hvordan vi får midler til at etablere disse var anledning
til en livlig meningsudveksling. Der kom mange forskellige forslag til financiering og udførelse af arbejdet. Formanden
har spurgt møllebygger Jens Jørgensen om det var muligt at vi under hans vejledning kunne fremstille vingerne selv,
eller evt. jalousierne til vingerne, men vi fik afgjort nej. Mange mente at vi selv skulle gå i gang med at fremstille
vingerne, og Per Gliese vil spørge Jørn Nielson fra Løve Mølle, om han ville være interesseret i at være os behjælpelig
med at fremstille vingerne. Flere mente at der dog måtte ligge nogle arbejdstegninger til brug for fremstilling af
møllevinger, men vi er klar over at der er mange forskellige modeller. Muligvis findes der arbejdstegninger i Tyskland
eller Holland. Møllebyggerne påstår jo at der ikke findes arbejdstegninger her i landet.
De lærkestammer, som vi fik fra Herlufsholm Skovdistrikt, og som skulle bruges til møllevinger har møllebyggeren
byttet til fire douglasgran-stammer, som han mener er bedre til formålet.
Vores ide med at søge midler via Facebook har vist sig ikke at have skabt nogen interesse for vores projekt.
Undervejs er vi kommet til det resultat at LAG-projektet må opgives, da vi ikke kan skaffe den fornødne
medfinanciering. Imidlertid er der mulighed for at LAG-bestyrelsen vil yde et tilskud til vores vejprojekt, og vi venter
derfor på svar efter LAG-bestyrelsens næstkommende møde. Beslutningen om at opgive LAG-projektet betyder også at
projektlederen bliver "sparet væk", men det arbejdende møllemuseum er stadig vort endemål.

