
Referat fra ordinær generalforsamling, 15. marts 2011, Glumsø Kro (Rejseladen) 
 

 
Referent: Esther Larsen 

 
Formanden bød velkommen til de ca. 22 fremmødte, hvorefter man gik over til valg af dirigent og referent. Inga Larsen 
blev valgt til dirigent og Esther Larsen til referent. 

 
Herefter aflagde formand Peter Castberg beretning om hvad der er sket i det forløbne år, med særlig vægt på 
bestyrelsens beslutning om at arbejdet med møllevingerne skulle udføres på Jørn Nilssons værksted i Løve. Jørn 
Nilsson havde indvilget i at stille sit værksted og sig selv som konsulent til rådighed for det store arbejde, som Peter og 
tømrer Leif Jensen skulle udføre. Og arbejdet viste sig at være både mere kompliceret og mere langvarigt end vi havde 
forestillet os. Men resultat er til gengæld blevet perfekt. 

 
Desuden blev den nye projekt-beskrivelse ang. LAG-projektet som bestyrelsen har lavet sammen med Rikke Sønder 
omtalt, og vi håber og regner med at den første udbetaling fra LAG kan falde inden slutningen af 2011. Peter 
opfordrede kraftigt de tilstedeværende til at melde sig som frivillige i det arbejde der går forud for mølledagen, herunder 
maling af vinger og smøring af vindrosen. 

 
Edel Larsen fremlagde regnskabet for det forløbne år, og restaureringen af Herluflille Mølle har jfr. balancen kostet 
1.664.033 kr. Regnskabet blev godkendt. 

 
Mølledagen d. 20. juni 2010 blev en sukces med mange besøgende i det fine vejr og skovturen til Tybjerg Skov og 
Torpe Mose i efteråret samt julemarkedet i december måned gav alle et pænt overskud. I hvert fald var der nok til at 
dække møllens brandforsikring. 

 
Kontingentet for det nye år blev fastsat til 200 kr. 

 
Budget eller oversigt: Til Augustinus Fonden er sendt en oversigt, som viser hvad færdiggørelsen af møllevingerne 
kommer til at koste og det bliver i alt 224.230 kr. Den første regning for bygning af møllevingerne lyder på 141.600 kr. 
og 100.000 er efter aftale sendt til Jørn Nilsson. 

 
Delene til den første vinge bliver i næste uge kørt til Troels Bohmanns lade, hvor de skal males, og vingearmene bliver 
anbragt på møllens område og senere malet, når vejret er til det. Tapbjælken har tømrerne Tage og Børge Christensen 
lavet færdig og Leif vil ordne kammene i stjernehjulet. Hejseværket skal laves og det ndvendige maskineri skal såvidt 
muligt gøres parat til mølledagen. Endelig skal møllens omgivelser ryddes og gøres i stand, så vi håber på frivillig 
arbejdskraft. 

 
Der var ingen indkomne forslag. Jens Lyhne, Esther Larsen og Peter Castberg modtog alle genvalg og revisor Palle 
Henriksen er genvalgt. 

 
Efter at dirigenten havde takket for god ro og orden viste Inga en hel del lysbilleder (fotos) både fra vore aktiviteter i 
årets løb, men især fotos som viser fremstillingen af møllevingerne på Jørn Nilssons værksted og Peter forklarede 
herunder alle detaljerne ved arbejdet, hvilket med rette imponerede forsamlingen. 


