Herluflille Møllelaug
Generalforsamling
Den 3.marts 2020
Sted: Kirkely, Tybjerg Bygade 10B
Referent: Per Gliese
1. Velkomst ved formanden
Formand for møllelauget, Peter Castberg bød velkommen til de 18 fremmødte.
2. Valg af dirigent & referent
Inga Larsen foreslås som dirigent (valgt)
Per Gliese foreslås som referent (valgt)
3. Beretning V/formanden
Beretning godkendt af Generalforsamlingen.
4. Regnskab V/ kassereren
Kasserer Edel Larsen, redegjorde for årets regnskab. Samtidig blev det oplyst at medlemstallet pt. er 32
betalende medlemmer. Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent i 2020, foreslås fortsat uændret (200 kr.) Godkendt af Generalforsamlingen
6. Aktiviteter i 2020 V/formanden
Formand Peter Castberg fortalte om planer for 2020. Møllelauget har besluttet at søge penge til at få
udskiftet taget, over motorhus og begge save, ved siden af møllen. Formanden har renoveret Helge
Larsens gamle Tykkelseshøvl, som skal indgå i museet og fungere sammen med de to save. Vi har selv
en del Lærketræ, som vi vil save ud og bruge i forbindelse med udskiftning af tag, som også vil blive
forlænget en del, i forhold til det eksisterende.
9. maj arrangementet V/Jens Lyhne
Udover det traditionelle plantemarked, afholder vi på denne dag, et større arrangement, i forbindelse
med 75 års dagen for Danmarks befrielse. Tre sangkor synger gamle altsangsviser samt en nyskrevet
møllesang. Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen åbner dagen, som formentlig byder på flere
indslag.
Mølledagen 2020
Peter Castberg oplyste at vi har fået lovning på besøg af 30 Veteran traktorer som ejes af en Ole Lind
som bor i nærområdet. Derudover kommer der Lokomobil med stenknuser, og de fra tidligere år,
kendte smede m.m.
7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
På valg var Edel Larsen og Per Gliese. Begge modtog genvalg og blev valgt.
9. Valg af suppleanter
På valg var Peter Bay Christensen og Jens Peter Hansen. Begge modtog genvalg og blev valgt.

10. Valg af Bilagskontrollør og Bilagskontrollørsuppleant
På valg var Svend Hellisen og John Salling Andersen. Begge modtog genvalg og blev valgt.
11. Eventuelt
Jens Peter Hansen havde et tilbud med til møllelauget, på indkøb af en maskine som kan slibe begge
vores savklinger. (Pris = ca. 2.500 kr.)
Det blev besluttet at nogle fra bestyrelsen, tager en tur til Møn, og ser på maskinen, inden vi beslutter
os. Køber vi den, vil vi annoncere i Dansk Møllerforenings blad ”Møllen” og tilbyde slibning af
savklinger, til andre møllelaug, som måtte have behov for dette.
Herefter takkede dirigent/ordstyrer Inga Larsen, forsamlingen for god ro og orden under mødet.

