Referat fra ordinær generalforsamling, 26. marts 2015, Glumsø Kro
Referent: Per Gliese
1. Velkomst
Der var 11 fremmødte ud over selve bestyrelsen.
Formand Peter Castberg bød forsamlingen velkommen.
2. Valg af dirigent
Som dirigent foreslog bestyrelsen Inga Larsen som blev valgt. Inga Larsen erklærede herefter generalforsamlingen for
lovlig indkaldt.
3. Beretning ved formand Peter Castberg
Formandens beretning, blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
4. Regnskab v/Peter Castberg
Formand Peter Castberg gennemgik møllelaugets regnskab, da vores kasserer, Edel Larsen havde mistet stemmen.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent er uændret 200 kr. pr. år i 2015
6. Budget og aktivitetsplan for 2015
Formand Peter Castberg gennemgik møllelaugets budget for 2015.
Der var en enkel bemærkning fra forsamlingen ang. vores forbrug af strøm på møllen og saven. Beløbet er sat til 500 kr.
for dette år, hvilket nogle mente var lidt lavt sat. Da det er første år vi har vores egen el-måler, har vi været nød til at
"sjusse" os frem.
Vi har tidligere betalt et bankgebyr på 600 kr. årligt. Dette beløb har vi fået slettet og samtidig været så heldige at få det
tilbagebetalt fra alle tidligere år.
Fondsmidler kan vi jo ikke indsætte i budgettet, da vi først og fremmest ikke ved om vi får dem, og så er de øremærket
til det de er ansøgt om.
Vi diskuterede entrepriser på møllen.
Vi laver en prøveperiode på et år, hvor vi tager 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Dette blev vedtaget af
generalforsamlingen.

Budgettet blev derefter godkendt af forsamlingen.
7. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet
8. Valg af bestyrelse
På valg var Jens Lyhne, Tage Christensen og Peter Castberg
Alle modtog genvalg og blev valgt.
Valg af Suppleanter
Peter Bay og Birger Strandqvist var begge på valg og blev genvalgt.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen ønsker en folkevalgt revisor (bilagskontrollør).
Svend Hellisen (SH) blev foreslået af bestyrelsen som folkevalgt Bilagskontrollør.
SH havde pr. mail indvilliget i at besætte stillingen, og blev valgt.
Som Bilagskontrollørsuppleant foreslog bestyrelsen John Salling, som indvilligede i stillingen og blev valgt.
Valgene blev godkendt af forsamlingen, og vil blive indføjet i møllelaugets vedtægter inden næste generalforsamling.
10. eventuelt
Vi har fra Broksø Gods fået en opgave med opskæring af træ på vores langsav. Birger Strandqvist spurgte om der var
plads til de store køretøjer som leverer træet. Det er der, men vi afventer til terrenget er mere tørt.
Anker Larsen fremkom med ønsker og en plan om rengøring/rensning af møllens vinger, her til foråret.
Herefter sluttede generalforsamlingen, og dirigent Inga Larsen, takkede for god ro og orden.

