
Generalforsamling 

Herluflille Møllelaug 

Den 28. februar – 2018 

Referent: Per Gliese 

1. Velkomst 

Vores nye dronefilm med møllen i gang, kørte på storskærm mens de fremmødte fandt 

deres pladser. Herefter bød formand Peter Castberg velkommen. Fremmødet var hæmmet 

af det kraftige snevejr, så der var kun 4 deltagere ud over bestyrelsen. 

 

2. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Inga Larsen som dirigent, og blev valgt af forsamlingen. 

 

3. Formandens Beretning 

Peter Castberg læste sin beretning. (Ingen indvendinger) beretning godkendt af 

forsamlingen. 

 

4. Regnskab V/ kasserer Edel Larsen 

Kasserer Edel Larsen fremlagde og gennemgik møllelaugets regnskab. Der er pt en formue 

på ca. 60.000 kr. Regnskabets blev godkendt af forsamlingen.  

 

5. Fastsættelse af Kontingent 

Blev foreslået som uændret (200 kr. pr. år), og godkendt af forsamlingen. 

 

6. Aktivitetsplan 

Formand Peter Castberg fortalte forsamlingen om møllelaugets kommende aktiviteter i 

2018. 

Vi får Glumsø Spejderne på besøg i løbet af sommeren. En stor del af møllelaugets formue 

skal bruges til at male møllens vinger, når vejret tillader det. Klapperne pilles af vingerne og 

transporteres til Bomans lade, hvor vi har fået lov at stå og male dem i løbet af sommeren. 

Vi har fået renoveret vores el-valse som påtænkes opsat i undermøllen. Vi skal dog først 

have et plant gulv i møllen, inden opsætning.  

Vi har en del overskydende træ, som vi sidste år gav møllelauget i Viemose som gave ved 

møllens 150 års dag. Møllelauget derfra kommer i løbet af foråret og får savet dette træ 

som skal bruges til omgangen på Viemose Mølle. Møllelauget i Viemose betaler de 150 kr. i 

timen for brug af vores sav. 

 

7. Indkomne forslag 

Bestyrelsen kom med et forslag om redaktionelle ændringer af møllelaugets 

vedtægter/overenskomst. Formand Peter Castberg gennemgik disse ændringer for 

forsamlingen. I de eksisterende vedtægter står en del klausuler om Helge Larsens brug af 

areal, sav m.m. samt den gamle adresse. Disse ting er jo ikke aktuelle mere og skal derfor 

ændres i de nye vedtægter, b.la. 

Ang. parkeringsarealet nord for møllen, som vi påtænker, samt overtagelse af 

traktorgaragen som vi har ansøgt Esther Larsen om, skal formentlig også medtages i de 

ændrede vedtægter. 

 

8. Valg af bestyrelse 



Edel Larsen og Per Gliese var på valg. Begge blev genvalgt 

Suppleanter: 

Peter Bay var på valg og blev genvalgt. 

Jens Peter Hansen blev foreslået som 2 suppleant og blev valgt 

 

Bilagskontrollør Svend Hellisen og bilagskontrollørsuppleant John Salling var på valg og blev 

begge genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

Anker Larsen foreslog at rydde den venstre side af kørevejen til møllen, og lave 

skråparkering der. Forslaget vakte ikke den store interesse, da vi håber, fortsat at kunne 

”låne” det store areal nord for møllen. Men en mulighed vi har i baghovedet fremadrettet. 

 

Herefter takkede dirigent Inga Larsen for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen: 

Peter Castberg, formand 

Tage Christensen, næstformand  

Esther Larsen, repræsenterer familien 

Edel Larsen, kasserer  

Jens Lyhne, PR  

Per Gliese, sekretær og koordinator  

Inga Larsen, repræsenterer familien  

Suppleant: Peter Bay Christensen 

2. Suppleant: Jens Peter Hansen 

Bilagskontrollør: Svend Hellisen 

Bilagskontrollørsuppleant: John Salling 


