
Referat fra ordinær generalforsamling, 13. april 2004 i Sysmedien i Herlufmagle 
 

 
Finn Mogensen valgtes til dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

 
Formand Peter Castberg redegjorde herefter for aktiviteterne i det forløbne år. 

 
Valg af afgående bestyrelsesmedlemmer var genvalg (Niels Dam som kasserer og Per Gliese som koordinator) for 2 år. 
Ligeledes genvalg af suppleanter (Edel Larsen og Peter Bay) samt af revisor Flemming Krabbe. 

 
I forsamlingen spurgtes der, om det var muligt at søge de forskellige fonde på ny. Svaret var at nogle fonde kan søges 
igen. 

 
På spørgsmålet om, hvad pengene går til, må vi svare, at den største post på udgiftssiden er arbejdsløn. Desuden går der 
en del til papir og porto, og laugets hjemmeside koster jo et årligt beløb. Jens Lyhne fortalte, at 11 sponsorer stadig vil 
være interesseret i projektet, og på hjemmesiden betaler de en årlig sum. 

 
Rasmus Nielsen spurgte om møllen var forsikret. Det overvejes at forsikre den på een eller anden måde. Endvidere 
mente Rasmus, at kontingentet løbende burde sættes op (f.eks. 10 kr. ekstra) og Kirsten Castberg foreslog 50 kr. ekstra. 
Der var dog ikke stemning for kontingentforhøjelse. 

 
Niels Dam fremlagde regnskabet og redegjorde for hvordan Flemming Krabbe havde stillet det op. Regnskabet 
godkendtes af forsamlingen. 

 
Det foresloges at sende informationer via mail-adresser, men det er jo ikke alle, som har internet. §5 i vore vedtægter 
siger jo, at vi både skal annoncere i lokalt dagblad - og sende besked om generalforsamlingen til de enkelte medlemmer. 
Der var forslag fremme om, at vi i stedet for det lille "og" i §5 skulle skrive "eller", så vi kunne vælge, om der skulle 
annonceres, eller om medlemmerne skriftligt skulle orienteres om en kommende generalforsamling. Vi kunne ikke 
stemme om forslaget, da der ikke var tilstrækkeligt flertal for en ændring (2/3 af medlemmerne). Derfor måtte forslaget 
udskydes til næste år. Rasmus o.a. holdt på valgfriheden, og det var der almindelig stemning for. 

 
Ved næste bestyrelsesmøde diskuteres det, hvornår garagen skal rives ned. 

 
En liste gik rundt i forsamlingen, så de der var interesserede i at medvirke i arbejdet med bl.a. nedrivning af garage 
m.m. kunne skrive sig på med tlf.nr. De vil senere få en opringning. 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden. 

 
Næste bestyrelsesmøde er den 18. maj på møllen. 


