
 

Herluflille Møllelaug 

Generalforsamling 2017 

Referent: Per Gliese 

1. Velkomst ved formanden 

(Fraværende = Birger Strandqvist) 

Ca. 16 fremmødte (udover bestyrelsen) 

 

2. Valg af dirigent 

Inga Larsen blev foreslået, og valgt. 

 

3. Formandens beretning 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som forsamlingen derefter godkendte. 

 

4. Regnskab v/kassereren 

Kasserer Edel Larsen gennemgik regnskabet for forsamlingen, som herefter godkendte 

regnskabet. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen besluttede at kontingentet for 2017, er det samme som i 2016 (200,00 kr.) 

Forsamlingen var enige med bestyrelsen i denne beslutning. 

 

6. Aktivitetsplan for 2017 

Formand Peter Castberg informerede om de aktiviteter, møllelauget har planlagt for 2017. 

Samtidig begrundede han hvorfor vi ikke laver budget, da det er svært for lauget, at vide hvilke 

indtægter og udgifter vi får.  

Vi afholder, blomstermarked, pensionistdag med kaffe og lagkage, salg af pølser og oplæsning af 

spøgelseshistorier. Samt Dansk Mølledag, i løbet af året. 

Maling af vinger er 1 prioritet i år. Renovering af vores El-valse samt strøm i møllen til valsen og 

skrug/tragt til valsen, som vores lokale tømrer (Tage) laver. Skoleprojektet satser vi også på, at 

det kommer til at køre i år. Vi har nu indkøbt, borde, stole, projekter, skærm, samt en flot 

møllestensmodel, alt sammen til brug for undervisning af nysgerrige skoleelever, på møllen. 

 

7. Indkomne forslag 

Peter Castberg forklarede forsamlingen ang. revisor/bilagskontrollør i forhold til vores vedtægter 

(hvor der stadig står – revisor) Forsamlingen gav bestyrelsen lov til ændre navnet revisor, til 

bilagskontrollør, som det rettelig skal hedde i dag.  (Revisor suppleant ændres også til 

bilagskontrollørsuppleant) 

 

En herre fra forsamlingen foreslog et par ændringer i paragraf 5. i vedtægterne. Ordlyden – 

(varsel ved brev) – ændres til - elektronisk post….                                                                                                                       

Under dagsorden for generalforsamling, ændres ordlyden – minimum – til konkret indeholde…. 

Disse ændringer blev godkendt at forsamlingen. 

 

8. Valg til bestyrelsen 

På valg var, Peter Castberg, Jens Lyhne og Tage Christensen. Alle blev genvalgt. 

 

9. Valg af suppleanter 



På valg var, Peter Bay Christense og Birger Strandqvist. Begge blev genvalgt. 

 

10. Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollørsuppleant 

På valg var Svend Hellisen og John Salling. Begge blev valgt. 

 

 

 

11. Eventuelt 

En person fra forsamlingen, foreslog bestyrelsen, at der kunne satses bredere ved julemarked, 

blomstermarked og Dansk Mølledag, hvor der blev foreslået at kontakte flere kræmmere og lade 

dem opsætte telte/stande i større omfang end tidligere. Det ville uden tvivl trække flere folk til, 

var begrundelsen. 

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden. 

 

 
 


