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Referat af generalforsamling i Karrebæk Møllelaugaf 2016 torsdag den 11.april2Olg, kI. 18.30,

i menighedshuset Bethesda, Karrebæk.

13 medlemmer mødte.

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretnin-g

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4) Behandling af indkomne fbrslag

5) Godkendelse af budget

6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Søren Dysted, Hanne Sørensen og Bjarne .lespersen.

8) Valg af 1 eller 2 suppleanter

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10) Eventuelt

Ad l) Valg af dirigent.

Bessrrelsen foreslog Anne Planck, der valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede. at

generalfbrsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdl'gtig.

Ad 2) Bestyrelsens beretning.

Formanden afl agde følgende beretning :

"Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 9 møder her i Bethesda. Der er formelt 41

medlemmer, men i den virkelige verden er 35 nok et mere korrekt medlemstal. På bestyrelsesmødet

2l irmi fik bestyrelse fordelt ansvar og arbejdsopgaver mellem sig:

Erik M: teknik og restaurering. bvggeprojekt

Christian:jura og myndighedsfunktioner samt økonomi, regnskab og budget

Bj arne : n-røi I ere staurering o g b.v ggeproce ssen

Mai-Britt: aktiviteter og byggeproces

Erik S: rnedlemshvervning, brochure omdeling osv

Hanne Sørensen: ikke arbejdsopgaver

Søren D.: bestyrelse og administration

Vi aftalte umiddelbart efter sommerferien at der skulle iværksættes to processer, der skulle fiernes
krat og mindre træer, endelig skulle der spotlys på herligheden, for at møllen kunne fremstå mere

synligt og pænere, samt understøtte områdets vigtigste vartegn, så ingen i fremtiden kan undgå at se

møllen ogføle, at en sådan kan vi ikke undvære.

I efteråret blev også et nyhedsbrev en realitet, et orienteringsbrev som skulle beskrive processer,
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oplevelser og andre tiltag. Nyhedsbrevet udkommer ca 4 gange om året.

Ved høstmarkedet i september fik vi med hjælp af Maj-Britt og hendes kontakter lavet et åbent hus

arrangement i møllen hvor vi havde besøg af ca 50 gæster, hvilket vi må betegne som en lille
succes.

I november mødtes dele af bestyrelsen for at fierne krattet ved møllen, det så ikke ud af meget da

det sad fast med rod på, men efter det svedige arbejde fuldte det afskarede træaffald godt op på

plænen nedenfor møllen.

En tur ti1 Bogø Mølle blev en udb-vtterig udflugt. Hvor det blev klart at mange aktiviteter og aktive
tblk. er noget af det vigtigste for at få en nT ølle profileret.

Et tilbud på 35.000 til belysning af mølle fra to lamper blev vekslet til 0 kroner fra tre lamper.

Planen var der skulle lys på fra december, men blev ikke nået, men er i skrivende stund er vi ved at

være klar, således at der fra november vil være spot på møllen, så den bliver Karrebæks markante

nye vartegn. Så sent som i mandags fik vi nedgravet spyd og gjort endelig klar til spotlamper.

I r inter blev nedsat en arbejdsgruppe. som skulle påbeg1.nde arbejdet med at søge midler til
restaureringen og lægge en strategi for dette arbejde. Kommunen stiller en konsulent til rådighed fbr
kr alil-rcering af ansøgninger. Desuden blev en medlemshvervning blandt kommunens virksomheder

sat i gang.

Bestl reisen ønsker at få en mere systematisk struktur på plads m.h.t. Aktiviteter og dermed en

mcrlle tbkusering. derfbr ønskes nedsættelse af et egentlig aktivitetsudvalg. Bestyrelsen deltager i

aktivitetsr-rdvalget, men der håbes også på andre medlemmer i dette udvalg. hvorfbr der holdes en

temaaften umiddelbart efter denne generalforsamling om dette tilta-s.

Tak til Hans Jørgen som klarer at putte referater og dagsorden ind på hjemmesiden, tak til alle som

på forskellig vis bidrager til at møllens liv, og endelig tak til bestyrelsen, for vedholdende, at

medvirke til at der er håb forude,- for vores vartegn."

Beretningen godkendtes

Ad 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et underskud på 8.093,82 kr. og

en balance på 124.154,44kr. Regnskabet godkendtes.

Ad 4) Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.
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Ad 5) Godkendelse af budget.

Bestyrelsen foreslog et rammebudget lydende på 5.000 kr. i indtægter og 12.000 kr. i udgifter, hvilket
i runde tal svarer til regnskabet for 2018. Forslaget godkendtes.

Ad 6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for kontingentåret 201912020: Enkeltmedlemskab

200 kr., husstandsmedlemskab: 300 kr. og firmamedlemskab: 1.000 kr. Forslaget godkendtes.

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Søren Dysted, Hanne Sørensen og Bjarne Jespersen genvalgtes for 2 åtr.

Ad 8) Valg suppleant.

Mette Brammer genvalgtes som suppleant

Ad 9) Valg af revisor og revisorsuppleant.

Niels Rørbech genvalgtes som revisor for 1 år og Erland Christiansen som revisorsuppleant for 1 år

Ad 10) Eventuelt.

Synliggøre møllen. f.x. ved at Naturskolen gør "reklame" fbr møllen som fx stoppested

(''madpakkested") ved cykelture m.v.

oo0oo

blev hævet kl. 19.15.

dirigenl
t

,

Christian v. Benzon

re.ferenl/sekretær
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Ideer til aktiviteter.

Lave tegninger. postkolt m.1,. af møllen - fx bruge lokale kunstnere

Få møllen med som seværdighed i kort over cl,kelruter

Aktivitetsudvalg: Niels Rørbech (indkalder). Anne Planck, Bjarne Jespersen. Maj-Britt Juul Nielsen
("deltid"). Mette Brammer ("deltid").
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