
Referat fra ordinær generalforsamling, 13. marts 2012, kl. 19.00, Café Rejseladen, Storegade 
2, Glumsø 

 

 
Referent: Esther Larsen 

 
Formand Peter Castberg bød velkommen, hvorefter man gik over til valg af dirigent og referent. Inga Larsen blev valgt 
til dirigent og Esther Larsem til referent. Valget blev godkendt. 

 
Herefter aflagde formanden beretning om hvad der var sket i det forløbne år, hvor det vigtigste var at vi fik 
møllevingerne på plads, og at det hele virkede som det skulle. Med hensy ttil LAG-projektet er der endnu ikke en 
afklaring, men vi håber stadigvæk at få et positivt resultat. Formandens beretning blev godkendt. 

 
Kasserer Edel Larsen fremlagde regnskabet for 2011. Restaureringen af Herluflille Mølle har jfr. balancen kostet 
1.854.670 kr. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen, men revisoren har bemærket at bilags-materialet var 
mangelfuldt. 

 
Budget for 2012. – Vi har fået lovning på i alt 188.000 kr. fra to fonde og når gælden til møllebyggeren er betalt, skal 
det resterende beløb bruges til at færdiggøre de ting, som figurerer på Jørn Nilssons overslag. 

 
Aktivitetsplan. – Det vigtigste er at få færdiggjort kværnen, så den kan male korn, muligvis på mølledagen. 
Indgangsdøren i møllen skal renoveres helt, og trappen op til broloftet skal også renoveres. Endvidere skal hejseværket 
istandsættes, og der skal laves en lille "fast" stige op til lorrisloftet. Desuden skal valsen samles og sættes på plads. 

 
Der blev stillet et spørgsmål om registrering af møller i Danmark, og Per Gliese svarede med at fortælle om landsbladet 
'Møllen', der har kontakt med faktisk samtlige møller i Danmark. 

 
Peter Castberg nævnte tilsidst strækningen fra møllen langs skovbrynet til Herluflille Møllevej, hvor det er planen at 
anlægge en kørevej, men da omkostningerne vil være meget høje, ligger planen foreløbig i venteposition. 

 
Det årlige medlemskontingent er stadig 200 kr. pr. husstand. 

 
Inga Larsen viste en billedpræsentation af møllens maskineri og af de dele, som skal restaureres eller færdiggøres og 
Peter Castberg forklarede herunder alle detaljerne ved arbejdet. 

 
Der var ingen indkomne forslag. Edel Larsen og Per Gliese blev genvalgt. Ligeledes Peter Bay som suppleant og Palle 
Henriksen som revisor. 


