
Referat fra ordinær generalforsamling, 1. marts 2005 i Sysmedien i Herlufmagle 
 

 
Referent: Esther Larsen 

 
På grund af vintervejret med stort snefald blev mange hjemme, og vi var ialt kun 12 personer ved denne 
generalforsamling. 

 
Finn Mogensen erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt, hvorefter formanden Peter Castberg meddelte 
forsamlingen, hvad der i det forløbne år er sket med hensyn til vort mølleprojekt, samt hvilke planer der er for de 
kommende måneder. Vi håber og regner med at kunne opstille stillads om møllen efter påske, således at tømreren kan 
påbegynde sit arbejde. 

 
Spørgsmålet om forsikring af møllen (brand) skal drøftes og der skal findes en udvej for en ordning, enten alene eller 
sammen med andre. Der blev også talt om at tegne en byggeforsikring (en person-skadeforsikring under arbejdet med 
møllen) og dette spørgsmål skal tages op ved næste bestyrelsesmøde den 10. marts kl. 19.00. 

 
De 22.000 kr. fra "Provinspuljen", som var stillet os i udsigt, viste sig desværre at være "varm luft" og begrundelserne 
for afslaget var meget tynde. 

 
Edel Larsen, der på forrige bestyrelsesmøde accepterede posten som kasserer i stedet for Niels Dam, fremlagde 
regnskabet - revideret af revisor Flemming Krabbe - og det blev godkendt. 

 
Vi har nu 12 sponsorater på hjemmesiden. Desuden er Flemming Krabbe, der udfører gratis revision for lauget, kommet 
med på sponsorlisten. 

 
Formen af ansøgninger til fonde blev drøftet, og ligeledes spørgsmålet om frivillig arbejdskraft ved 
restaureringsarbejdet. Tømreren er med på idéen. 

 
Forsamlingen vedtog et uændret kontingent for 2005 samt for sponsorernes vedkommende et uændret beløb for at 
figurere på hjemmesiden. 

 
Aktivitetsplan og anlægsbudget for møllerestaureringen blev fremlagt, hvoraf det fremgår at den totale omkostning 
beløber sig til 2.090.00 kr. Det er planen at fuldføre restaureringsarbejdet så langt vi økonomisk kan nå i 2005. 

 
Bestyrelsens forslag om ændret avertering før en generalforsamling blev udsat til næste år, da der var for få fremmødte 
til at en gyldig afstemning kunne gennemføres. 

 
Der var genvalg af Peter Castberg som formand, Jens Lyhne som koordinator, Flemming Krabbe som revisor, Esther 
Larsen som sekretær, og Peter Bay Christensen blev genvalgt (denne gang som 1. suppleant) og dirigenten Finn 
Mogensen, der blev valgt som 2. suppleant, afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
 


