
Referat fra ordinær generalforsamling, 28. marts 2006 i Sysmedien i Herlufmagle 
 

 
Referent: Esther Larsen 

 
Formanden åbnede generalforsamlingen, og den valgte dirigent Finn Mogensen erklærede herefter generalforsamlingen 
for lovligt indkaldt. 

 
Efter formandens årsberetning og kassererens fremlæggelse af regnskabet blev begge dele godkendt af forsamlingen 
ved håndsoprækkelse. Bestyrelsesmedlemmerne Edel Larsen (kasserer) og Per Gliese, samt Peter Bay som første 
suppleant blev genvalgt. 

 
Herefter fulgte en livlig debat om forskellige emner. Forsikring af møllen (som foreløbig er brandforsikret i Nykredit) 
blev drøftet. Realdania har doneret 850.000 kr. til indvendige reparationer og til hat og maskineri, og når vingerne 
senere er monteret, kan det blive aktuelt at tegne en stormforsikring. Anker Larsen vil sørge for en kran til at løfte 
hatten af (måske allerede i efteråret), og dette vil kunne gøres for 1000 kr., hvilket vi naturligvis er glade for. Det er 
aftalt med tømreren, at han til den tid skal lave et "låg" til møllen, når hatten er løftet af. 

 
Vi har fået tilsagn om en gratis møllesten (løberen) til møllens ene kværn, således at den kan arbejde. Stenen får vi fra 
Vindeby Mølle, og vi skal muligvis selv hente den. Møllens anden kværn skal blot bruges til fremvisning. Havrevalsen 
skal istandgøres, så den kan arbejde. 

 
Rasmus Nielsen talte om møllens fremtid og arbejdet med dels at holde møllen ved lige samt at stimulere interessen for 
mølledriften i det lokale samfund. Som han sagde: "Godt begyndt er halvt fuldendt". Heraf følger, at der stadig skal 
arbejdes for sagen, også efter at byggearbejdet er fuldendt. Vi drøftede hvordan man kunne "uddanne" unge mennesker 
til at passe mølleriet. Bl.a. blev det nævnt, at der gives møllekurser rundt om i landet, hvor John Jensen og andre 
møllekyndige underviser. Det må vi overveje. Kværnbildning kan også komme på tale. I det hele taget er det vigtigt at 
få fat i unge mennesker (spejdere, folk fra selskabelig forening m.fl.), som vil bære interessen for de gamle møller 
videre. Jens Lyhne nævnte, at vi jo allerede har henvendt os til Friluftsrådet ang. formidling af vores arbejde med 
møllen. 

 
Erik Kragh spurgte om adgangsforholdene til møllen, når det engang bliver aktuelt med bilparkering, men det har vi jo 
allerede planlagt, da møllelauget blev dannet. 

 
Der var også livlig snak om vi kunne male brødmel - hvilket kræver en sigte - men det skulle ikke være helt umuligt at 
realisere, blot det bliver lovligt at sælge mel fra møllen (og som Johnny Johansen sagde, så kan der altså også bages 
brød af groft mel). Skoleklasser kunne så se kornet blive malet til mel, købe det, og senere bage brød i skolekøkkenet. 
Per Gliese nævnte en tur til foråret, hvor vi bl.a. skulle besøge Tadre Vandmølle, og m.h.t. salg af mel mente han, at vi 
kan lære af andres erfaringer. 

 
Kirsten Castberg sagde at det ville være en god ide, hvis en eller to medlemmer kunne tage til møllemøde og 
generalforsamling i Svendborg d. 23.-25. juni og senere give en beretning. 

 
Endelig anbefalede Rasmus os at tage kontakt til Helen Holm (natur- og teknik) som er naturvejleder og som vi kunne 
invitere til at besøge os og få en snak om møllen. 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
 


