Referat fra ordinær generalforsamling, 26. februar 2013, kl. 19.00, Cafeen Tybjerghus,
Tybjerglille Bakker
Referent: Esther Larsen
Formand Peter Castberg bød velkommen og bad forsamlingen om sammen med ham at mindes Helge Larsen med to
minutters stilhed.
Som dirigent valgtes Inga Larsen og som referent Esther Larsen. Herefter aflagde formanden beretning om hvad der er
sket i det forløbne år.
Vi har nået meget af det vi havde planlagt. En ny indgangsdør, to nye trapper, kværn og hejseværk på plads og
havrevalsen restaureret. Desuden er indkørselen blevet nivelleret og belagt med grus. På mølledagen 17. juni kom
kværnen i gang og der blev malet korn for første gang siden møllen stoppede i 1950'erne. Formandens beretning
godkendtes.
Edel fremlage regnskabet for 2012, hvor anlægsaktiverne udgør kr. 2.089.162,48 og da pengene fra LAG Næstved kr.
87.636,30 er indgået, har vi en solid økonomi. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Kontingent for medlemskab af møllelauget er fortsat 200 kr. årligt.
Budget og aktivitetsplan: Kassebeholdningen er pt. på 155.000 kr. og vi budgetterer med følgende:
Renovering af havrevalsen -- ca. 30.000 kr.
Kobberinddækning (Møllekroppen) -- ca. 30.000 kr.
Inddækning af ladestok og persebom -- ca. 1.000 kr.
Maling af møllen -- ca. 10.000 kr.
Ud over dette er der planer om en delmåler (el) til langtømmersaven og belysning i møllen samt overdækning af
førnævnte sav, som skal gøres køreklar. En generator ved saven overvejes. Lys i møllen vil koste 25-30.000 kr. Troels
Bohman har lovet at være med, når saven (klingen) skal gøres klar, og langtømmersaven skal køre i fremtiden.
Da vi nærmer os endemålet 'Det arbejdende museum' skal der anskaffes undervisningsmateriale, og Jens Lyhne har
derfor lavet en annonce til Intranettet - University College, Sjælland. Møllen har meldt sig til Dansk Naturvidenskabsfestival, som afholdes i uge 39 fra 23. til 27. september 2013.
Vi er blevet enige om at have en officiel åbning - indvielse – af møllen søndag d. 5. maj i år. Borgmesteren skal
inviteres, og vi forventer naturligvis at se gæster fra de møllelaug, der kan komme den dag.
Jens Lyhne og Peter Castberg som var på valg har modtaget genvalg. Tage Christensen blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem og Esther Larsen overtager Helges plads. Som anden suppleant valgtes Birger Strandquist. Første
suppleant er Peter Bay. Som revisor genvalgtes Palle Henriksen.
Budget og aktivitetsplan godkendtes af forsamlingen. Inga afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og
orden

