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Referat af generalforsamling den 7.juni 2021, kl. 18.30, i Karrebæk hallen, Kantinen. 

 

Der var mødt i alt 16 medlemmer. 

Dagsorden afholdes i forhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslår Anne Planck. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
3. Behandling af indkomne forslag. 
4. Godkendelse af regnskabet for 2020 og budget for 2021 ved kassereren. 
5. Fastsættelse af kontigent for 2022.  

Bestyrelsen foreslår uændrede satser som pt er 200 kr pr år for enkeltpersoner, 300 
kr for husstande og 1.000 kr virksomheder. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
Hanne Sørensen 
Bjarne Jespersen 
Søren Dysted 

7. Valg af suppleanter for 1 år.  
Pt er det Lars Rostgaard og Mette Brammer 

8. Valg af revisor og gerne revisor suppleant. 
9. Evt. 

 
Ad 1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Anne Planck, som valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen - henset til COVID-19 sundhedskrisen og forsamlingsrestriktioner - er 
indkaldt med den i vedtægterne foreskrevne frist, dog med forsinkelse i forhold til kravet 
om afholdelse i april måned. Generalforsamlingen blev anset som beslutningsdygtig. 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
 
Beretningen er medtaget som bilag til referatet. 
 
Medlemmer omtalte herefter følgende emner: 

• Manglende lokal opbakning til mølleprojektet 
• Vigtigt med information til medlemmer og lokalsamfundet om mølleprojektet – 

møllelauget er usynligt. 
• Opmærksomhed stiger når renoveringen igangsættes. 
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Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 3. Behandling af indkomne forslag. 
 
Ingen forslag indkommet. 
 
Ad 4. Godkendelse af regnskabet for 2020 og budget for 2021 ved kasseren. 
 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2020, der udviste 

• 5.066,00 kr. i indtægter 
• 10.949,29 kr. i udgifter 
• 109.08447 kr. i aktiver og 
• 109.084,47 kr. i passiver 

 
Kassereren oplyste, at tilskud fra staten og Realdania på hver 1 mio. kr. ikke er udbetalt 
(tilskudstilsagn givet), og figurerer derfor ikke i regnskabet. 
 
Regnskabet godkendt. Budget ikke udarbejdet henset til forslaget under pkt. 5. Udgifterne 
forventes afholdt på uændret niveau.  
 
Ad 5. Fastsættelse af kontingent for 2022. 
For at få flere medlemmer foreslår bestyrelsen, at der ikke opkræves kontingent for 
enkeltmedlemmer og hustandsmedlemmer. Virksomhedskontingent opretholdes. 

 

Manglende kontingent for 2021 skal dog fortsat betales. 

 

Forslaget godkendt. 

 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Hanne Sørensen, Søren Dysted og Bjarne Jespersen er valgt for 2 år. 

 

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år 

Mette Brammer, Lars Rostgaard og Claus Freiesleben, bmcf@stofanet.dk valgtes som 
suppleanter for 1 år. 
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Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Niels Rørbech valgtes som revisor. Erland Christiansen valgtes som revisorsuppleant. 

 

Ad 9. Eventuelt. 

 

Udkast til aktivitetsplan udarbejdet af næstformand Erik Sørensen omtalt. Udkastet 
overgives til Aktivitetsudvalget til videre bearbejdelse/prioritering, herunder inddragelse 
af personer uden for laugets rækker. Udvalget melder herefter tilbage til bestyrelsen. 
Formanden orienterer Erik Sørensen herom. Udvalget består af Erik Sørensen, Niels 
Rørbech, Mette Brammer og Erland Christiansen.  

 

Rækværk til trappen op til møllen er beskadiget. Skal afspærres indtil udbedring er sket. 

ooo0ooo 

 

Dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 20.05. 

 

Karrebæksminde, den 7.juni 2021 

 

 

Anne Planck 
Dirigent 

 Christian v. Benzon 
Sekretær/referent 
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Formandens beretningen 

 

Det sidste år har møllelauget, som det øvrige Danmark, være ramt af en virus. Denne 
virus har betydet mindre aktivitet, færre bestyrelsesmøder, ingen gæstebesøg i møllen og 
en lang stilhed!  

 

Efter sidste generalforsamling 11 juni 2020 er der sket følgende i mølleregi:  

 

Lars Rostgaard har holdt et farverigt to dages foredrag om fugle og natur i og omkring 
Karrebæk i møllen på 1 sal.  

 

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder -alle fysiske, på 3 forskellige adresser- i Bethesda. Skolens 
kantine og klubhuset. 

 

Der er opsat en kraftigere spotlampe i efteråret, Louis har skaffet nye lamper fra 
fodboldbanens gamle belysning og sikret strøm og opsætning ved møllen, disse ekstra Lux 
har givet et bedre lys, selvom meget af krudtet lander på Bakken nedenfor møllen, skal dette 
ændres, skal alle spots graves op og flyttes tættere på konstruktionen. 

 

Der er over 3 dage skåret krat ned på Hummelbjerget i sensommeren. 

 

Der er udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne i 2020 af Bjarne fra bestyrelsen. 

 

Sidst på året fik vi den glædelige og overraskende meddelelse, at Slots-og Kulturstyrelsen 
ville give 1 mio.kr til møllerenoveringen. Vi blev særligt begejstrede pga beløbets størrelse. 
Det medførte eksponering i de lokale aviser  

Borgmesteren fik med hjælp fra Hanne Sørensen fra bestyrelsen, forfattet et opbakningsbrev 
til brug for fondsansøgninger. Dette brev vedlægges kommende ansøgninger. 

I vinter fik vi desværre et nej fra AP møllerfonden til møllepenge, anderledes gik fra Real 
Danica, som ville matche Slots-og Kulturstyrelsens 1 mio.kr. Igen var vi begejstrede og 
glade, nu står der 2 mio.kr på kontoen. Pt venter vi på svar fra Nykredit som er næste skud 
på stammen over fondesansøgninger. Der er brugt en del tid på disse ansøgninger, selvom 
de ser lette ud at udarbejde. 
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To gange på det seneste har vores mølle været vist globalt i DK, i møllebladet, maj udgaven 
og i BT, søndag d.23.05 hvor hele Karrebæksminde blev vist frem på flere sider, som 
Sydsjællands Hornbæk. 

 

Tak til alle jer 34 medlemmer som stadig står på vores medlemsliste. Det i dag godt 5 år 
siden at møllelauget blev stiftet og man kunne i den lokale avis læse at der var flot 
fremmøde med 45 personer og stor interesse! Siden den gang må vi sige at interessen og 
energien har været vigende, særligt pga restriktioner,- det har nok været svært at holde 
gryden i kog og det kan vi så slå hinanden i hovedet med, med en grydeske osv. Men vi er 
alle frivillige og møllen er en fritidssyssel og jeg er glad for at der stadig er liv i og om 
møllen, vi må dog lytte til stemninger og hvad der giver mening, kun godt halvdelen af 
medlemmerne har betalt kontigent, og nogen er faldet af i svinget, men vi skal dog også 
glæde os over at 3 er kommet til.. derfor det måske tiden at forsøge med et medlemskab 
uden kontigent, som måske kan lokke flere til. 

Nu er vi næsten på den anden side af virussen og vi må hjælpe hinanden med at samle 
energi og en tro på, at møllen bliver en seværdighed og omdrejningspunkt i Karrebæk.  

 

Tak til vores hjælpere og sponsorer, til Hans Jørgen for at vedligeholde vores hjemmeside 
og til Louis for lampeopsætning og hjælp med husly ved møder og denne 
generalforsamling. Endelige også en stor tak til bestyrelsen som trods sygdomme, 
restriktioner og dårligt vejr ikke har svigtet møllen. 

 

 


