Herluflille Møllelaug
Generalforsamling i Cafe Rejseladen - Glumsø
26. februar 2019
Referent: Per Gliese
1. Velkomst V/Formanden
Formand Peter Castberg bød de 5-6 fremmødte velkommen.
2. Valg af dirigent
Inga Larsen blev foreslået som dirigent og valgt af forsamlingen.
Per Gliese foreslået som referent, og valgt.
3. Beretning ved formanden
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, fra forsamlingen.
4. Regnskab V/Kasserer Edel Larsen
Formue pr. 1/12 – 2018 = 39.000 kr.
Herefter gennemgik Kasserer Edel Larsen regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som
blev godkendt af forsamlingen.
5. Fastsættelse af Kontingent for 2020
Uændret (200 kr.)
6. Aktivitetsplan for 2019
Formand Peter Castberg oplyste om planer for aktiviteter i 2019.
Saven/træ – Håndliste til gelænderet på omgangen skal skiftes. Vi prøver at få det savet af det træ vi
har fået foræret, og herefter skal det lægges til tørre hos Bent.
Den lille sav skal have nyt fundament (Det gamle er rådnet væk) Vi får lagt noget knust beton samt
fundament af noget egetræ, og får saven op i rigtig arbejdshøjde.
El valsen skal vi have frem og se hvor meget den fylder? – Den vil fylde meget i undermøllen, så vi
prøver at opsætte den i traktor garagen, og tager stilling til hvad vi gør med den, fremadrettet.
Der vil igen i år, blev afholdt Plantemarked og mølledag.
(Der var ingen bemærkninger til aktivitetsplanen)
7. Indkomne forslag
Ingen indkommet.
8. Valg til bestyrelsen
Peter Castberg, Jens Lyhne og Tage Christensen var på valg. Alle tre ønskede genvalg, og blev valgt.
9. Valg af Suppleanter
Peter Bay og Jens Peter Hansen var på valg. Begge ønskede genvalg, og blev valgt.
10. Valg af Bilagskontrollør/Suppleant
Svend Hellisen og John Salling (Suppleant) var på valg. Begge ønskede genvalg, og blev valgt.

11. Eventuelt.
Her var ingen input
Formand Peter Castberg sluttede med at sige forsamlingen tak for god ro og orden, samt tak til
dirigenten.
Konstituering:
Bestyrelsen:
Peter Castberg, formand
Tage Christensen, næstformand
Esther Larsen, repræsenterer familien
Edel Larsen, kasserer
Jens Lyhne, PR
Per Gliese, sekretær og koordinator
Inga Larsen, repræsenterer familien
Suppleant: Peter Bay Christensen
2. Suppleant: Jens Peter Hansen
Bilagskontrollør: Svend Hellisen
Bilagskontrollørsuppleant: John Salling

