Herluflille Møllelaug
Generalforsamling
Den 24. februar 2016
Referent: Per Gliese
1.Velkomst
Formand Peter Castberg bød selskabet velkommen. (21 deltagere inc. Bestyrelsen)
2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Inga Larsen, som blev valgt.
Inga Larsen oplyste at generalforsamlingen, var lovlig indkaldt og gav herefter ordet til formanden
for årets beretning.
3. Beretning ved formanden
Ingen kommentarer til beretningen samt godkendt af forsamlingen.
4. Regnskab V/ kasserer – Edel Larsen
Vores indtægter er kommet via, fonde, sponsorater og kontingenter.
Udgifter: = El, forsikring m.m.
Herefter gennemgik kasserer regnskabet, punkt for punkt. Regnskabet blev godkendt af
forsamlingen (1. øre i difference)
5. Fastsættelse af Kontingent
Bestyrelsen foreslog beløbet på 200 kr. årligt, uændret. (Godkendt af forsamlingen)
6. Budget & Aktivitetsplan 2016
Budget:
Valsning og melproduktion. Peter Castberg fortæller om overtagelse af valsning fra det nedlagte
sted i Sandby (Kun få har indtil videre henvendt sig til os på møllen, ang. valsning)
Saven fungerer, så her er mulighed for indtjening, fremadrettet.
Julemarked = fast post
Vi satser fremadrettet på salg af mel (souvenir)
Forsikring:
Vi har kun brandforsikring (minus storm) Forsikringsselskabet har meddelt at forsikringen fremover
risikerer at stige for møllelauget, da der ikke er erhverv på møllen mere (er deres begrundelse)
Der kom et spørgsmål fra forsamlingen, ang. om dem som arbejder i møllen, samt de besøgende,
var dækket af vores forsikring. Et meget vigtigt emne, som vi er nød til at undersøge og få klarlagt.
Aktiviteter:
Jens Lyhne og Peter Castberg oplyste kort om aktivitetsplanen, forår 2016.
Vi har fået en el- dreven valse, som opsættes i undermøllen.
Arrangementer den 1. og 29. maj – mølledag 19. juni
Vi har søgt ca.215.00 kr. (hos RealDania) til gulvvarme i undermøllen, til b.la. Skoleklasser m.m.
Vi planlægger også maling af møllevinger, dette år.

7. Indkomne forslag
Ang. Bilagskontrollør
I vores vedtægter står der – revisor (forkert) Dette rettes til næste gang. Og disse ændringer blev
godkendt af forsamlingen.
8. Valg af Bestyrelse
Edel Larsen og Per Gliese var på valg. Begge modtog genvalg og blev valgt.
9. Valg af Suppleanter
På valg var Peter Bay Christensen og Birger Strandqvist. Begge modtog genvalg og blev valgt.
10. Valg af Bilagskontrollører
På valg var Svend Hellisen, som blev genvalgt
11. Eventuelt
Det blev oplyst af Per Gliese, at vi får en ny sten til vores lille demonstrationskværn,
(Sennepskværnen) fra vores venner i Holland.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, under mødet.

