
Generalforsamling i Skamstrup MGeneralforsamling i Skamstrup MGeneralforsamling i Skamstrup MGeneralforsamling i Skamstrup Møllelaug torsdag 27. april 2017øllelaug torsdag 27. april 2017øllelaug torsdag 27. april 2017øllelaug torsdag 27. april 2017    

i møllehuset – 15 deltagere.  

DagsordenDagsordenDagsordenDagsorden    og referatog referatog referatog referat    

    

 1. Valg af dirigent - Jens Christensen valgtJens Christensen valgtJens Christensen valgtJens Christensen valgt    

 2. Valg af stemmetællere og protokolfører – Generalforsamling er indkaldt rettidig iflg og Generalforsamling er indkaldt rettidig iflg og Generalforsamling er indkaldt rettidig iflg og Generalforsamling er indkaldt rettidig iflg og dermeddermeddermeddermed            

llllovlig. ovlig. ovlig. ovlig. Stemmetællere: Hans Husballe og Karlo Danielsen. Protokolfører: Kari IngerslevStemmetællere: Hans Husballe og Karlo Danielsen. Protokolfører: Kari IngerslevStemmetællere: Hans Husballe og Karlo Danielsen. Protokolfører: Kari IngerslevStemmetællere: Hans Husballe og Karlo Danielsen. Protokolfører: Kari Ingerslev    

3. Bestyrelsens beretning - Beretning fBeretning fBeretning fBeretning fremlagt af formanden. Beretning ligger på hjemmesiden. remlagt af formanden. Beretning ligger på hjemmesiden. remlagt af formanden. Beretning ligger på hjemmesiden. remlagt af formanden. Beretning ligger på hjemmesiden.     

Her er nogle af Her er nogle af Her er nogle af Her er nogle af punkterne: punkterne: punkterne: punkterne:     

� RepRepRepReparationarationarationaration    af vingeaksel af vingeaksel af vingeaksel af vingeaksel og og og og maling af vinger maling af vinger maling af vinger maling af vinger     

� Flere gFlere gFlere gFlere gruppebesøgruppebesøgruppebesøgruppebesøg            

� TDC mast TDC mast TDC mast TDC mast ––––    aftale fornyet med 5 år. aftale fornyet med 5 år. aftale fornyet med 5 år. aftale fornyet med 5 år.         

� SamarSamarSamarSamarbejde med FSObejde med FSObejde med FSObejde med FSO    genoptages efter generalforsamlinggenoptages efter generalforsamlinggenoptages efter generalforsamlinggenoptages efter generalforsamling    ((((var sat på standbyvar sat på standbyvar sat på standbyvar sat på standby))))            

� HHHHjertestarter ansøgt / ny ansøgning kan sendes i september 2017 jertestarter ansøgt / ny ansøgning kan sendes i september 2017 jertestarter ansøgt / ny ansøgning kan sendes i september 2017 jertestarter ansøgt / ny ansøgning kan sendes i september 2017     

� Mobile Pay oprettet Mobile Pay oprettet Mobile Pay oprettet Mobile Pay oprettet ––––    girokort bliver ikke trykt mere, men girokort bliver ikke trykt mere, men girokort bliver ikke trykt mere, men girokort bliver ikke trykt mere, men data fra girokort data fra girokort data fra girokort data fra girokort kan bruges som kan bruges som kan bruges som kan bruges som 

titititidligere dligere dligere dligere i forbindelse med indbetalingi forbindelse med indbetalingi forbindelse med indbetalingi forbindelse med indbetaling    

� DDDDroneroneronerone        ----    film ligger på hjemmesiden film ligger på hjemmesiden film ligger på hjemmesiden film ligger på hjemmesiden     

� Vingesuset / nye redaktører / nyt udsVingesuset / nye redaktører / nyt udsVingesuset / nye redaktører / nyt udsVingesuset / nye redaktører / nyt udseende eende eende eende             

� NNNNyt tiltag med salg af juletræer efter yt tiltag med salg af juletræer efter yt tiltag med salg af juletræer efter yt tiltag med salg af juletræer efter jujujujulemarked / prøves igen i år lemarked / prøves igen i år lemarked / prøves igen i år lemarked / prøves igen i år     

� MMMMølleølleølleøllelauget har eksisteret i 25 år lauget har eksisteret i 25 år lauget har eksisteret i 25 år lauget har eksisteret i 25 år ––––    markeres i september 2017markeres i september 2017markeres i september 2017markeres i september 2017    

� Beretning godkendtBeretning godkendtBeretning godkendtBeretning godkendt    

4. Regnskab og evt. budget - RRRRegnskab er med i sidste udgave af Vingesuset og ligger på egnskab er med i sidste udgave af Vingesuset og ligger på egnskab er med i sidste udgave af Vingesuset og ligger på egnskab er med i sidste udgave af Vingesuset og ligger på 

hjemmesiden. 65 medlemmer har dags dato indbetalt hjemmesiden. 65 medlemmer har dags dato indbetalt hjemmesiden. 65 medlemmer har dags dato indbetalt hjemmesiden. 65 medlemmer har dags dato indbetalt kontingent (sidste år var kontingent (sidste år var kontingent (sidste år var kontingent (sidste år var antallet 72). antallet 72). antallet 72). antallet 72). 

Regnskabet Regnskabet Regnskabet Regnskabet godkendt. godkendt. godkendt. godkendt.     

5. Indkomne forslag – Ingen forslag modtagetIngen forslag modtagetIngen forslag modtagetIngen forslag modtaget    

6. Fastsættelse af kontingent - Kontingent samme som tidligere = 100 kr pr år pr person.Kontingent samme som tidligere = 100 kr pr år pr person.Kontingent samme som tidligere = 100 kr pr år pr person.Kontingent samme som tidligere = 100 kr pr år pr person. 

7. Valg af bestyrelsen - Niels Niels Niels Niels Clausen Clausen Clausen Clausen og Helgaog Helgaog Helgaog Helga    ChemnitzChemnitzChemnitzChemnitz    genvalgt. Margit Møller Petersen foreslås genvalgt. Margit Møller Petersen foreslås genvalgt. Margit Møller Petersen foreslås genvalgt. Margit Møller Petersen foreslås 

som nyt bestyrelsesmedlemsom nyt bestyrelsesmedlemsom nyt bestyrelsesmedlemsom nyt bestyrelsesmedlem. Margit blev valgt. . Margit blev valgt. . Margit blev valgt. . Margit blev valgt.     Har boet i lokalområdet gennem en del år og er Har boet i lokalområdet gennem en del år og er Har boet i lokalområdet gennem en del år og er Har boet i lokalområdet gennem en del år og er 

interesseret i interesseret i interesseret i interesseret i møllens videre bevarelse og eksistens. møllens videre bevarelse og eksistens. møllens videre bevarelse og eksistens. møllens videre bevarelse og eksistens.     FlemmingFlemmingFlemmingFlemming    Rasmussen Rasmussen Rasmussen Rasmussen genvalgt som suppleantgenvalgt som suppleantgenvalgt som suppleantgenvalgt som suppleant. . . .     

8. Bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant - LisbethLisbethLisbethLisbeth    Petersen Petersen Petersen Petersen genvalgt som genvalgt som genvalgt som genvalgt som 

bilagskontbilagskontbilagskontbilagskontrrrrollantollantollantollant. . . .          

9. Eventuelt –  

� Der var ros for det Der var ros for det Der var ros for det Der var ros for det det store arbejde med bl a maling af vingerne og hvad der i øvrigt er lavet i det store arbejde med bl a maling af vingerne og hvad der i øvrigt er lavet i det store arbejde med bl a maling af vingerne og hvad der i øvrigt er lavet i det store arbejde med bl a maling af vingerne og hvad der i øvrigt er lavet i 

det forgangne år. det forgangne år. det forgangne år. det forgangne år.     

� ”Høring” om ”Høring” om ”Høring” om ”Høring” om medlemmer i foreningen og i FSO. Hvor bor medlemmerne i de to foreninger ? medlemmer i foreningen og i FSO. Hvor bor medlemmerne i de to foreninger ? medlemmer i foreningen og i FSO. Hvor bor medlemmerne i de to foreninger ? medlemmer i foreningen og i FSO. Hvor bor medlemmerne i de to foreninger ? 

Der er ca 100 husstande i Skamstrup indenfor byskilteneDer er ca 100 husstande i Skamstrup indenfor byskilteneDer er ca 100 husstande i Skamstrup indenfor byskilteneDer er ca 100 husstande i Skamstrup indenfor byskiltene, men stor , men stor , men stor , men stor geografisk sprgeografisk sprgeografisk sprgeografisk spredning i edning i edning i edning i 

mmmmøøøølllllllleeeennnnssss    mmmmeeeeddddlllleeeemmmmsssssssskkkkaaaarrrreeee    ((((ffffrrrraaaa    ppppoooossssttttnnnnrrrr    2222666633335555    IIIIsssshhhhøøøøjjjj    ttttiiiillll    6666888855554444    HHHHeeeennnnnnnneeee))))            



� Forslag om at lave en gratis oForslag om at lave en gratis oForslag om at lave en gratis oForslag om at lave en gratis omdeling af Vingesuset for at få nye medlemmer.  mdeling af Vingesuset for at få nye medlemmer.  mdeling af Vingesuset for at få nye medlemmer.  mdeling af Vingesuset for at få nye medlemmer.  Plejer som Plejer som Plejer som Plejer som 

regel at give 10regel at give 10regel at give 10regel at give 10----15 nye medlemmer. 15 nye medlemmer. 15 nye medlemmer. 15 nye medlemmer. PunktePunktePunktePunktet t t t kan tages opkan tages opkan tages opkan tages op    til fællesmøde. til fællesmøde. til fællesmøde. til fællesmøde.     

� Diverse ting er kommet tilbage fra Skolestuen Diverse ting er kommet tilbage fra Skolestuen Diverse ting er kommet tilbage fra Skolestuen Diverse ting er kommet tilbage fra Skolestuen ––––    bl a bl a bl a bl a gamle gamle gamle gamle regnregnregnregnsssskaber. kaber. kaber. kaber. Tingene sTingene sTingene sTingene skal kal kal kal 

gennemgås på et senere tidspunkt af bestgennemgås på et senere tidspunkt af bestgennemgås på et senere tidspunkt af bestgennemgås på et senere tidspunkt af bestyrelsen.  yrelsen.  yrelsen.  yrelsen.      

� Efter generalforsamlingen takkede formanden Kari Ingerslev for godt samarbejde og indsatsen Efter generalforsamlingen takkede formanden Kari Ingerslev for godt samarbejde og indsatsen Efter generalforsamlingen takkede formanden Kari Ingerslev for godt samarbejde og indsatsen Efter generalforsamlingen takkede formanden Kari Ingerslev for godt samarbejde og indsatsen 

gennem årene. gennem årene. gennem årene. gennem årene.     

Generalforsamling afsluttet ca. kl 20.15. Generalforsamling afsluttet ca. kl 20.15. Generalforsamling afsluttet ca. kl 20.15. Generalforsamling afsluttet ca. kl 20.15.     Herefter var der kaffe og Ruths hjemmebagte kager Herefter var der kaffe og Ruths hjemmebagte kager Herefter var der kaffe og Ruths hjemmebagte kager Herefter var der kaffe og Ruths hjemmebagte kager ––––    tak til tak til tak til tak til 

Ruth. Ruth. Ruth. Ruth.     

****************    

Efterfølgende er det afEfterfølgende er det afEfterfølgende er det afEfterfølgende er det af    bestyrelsen konstateret, at der i såvel indkaldelse som referat har indsneget bestyrelsen konstateret, at der i såvel indkaldelse som referat har indsneget bestyrelsen konstateret, at der i såvel indkaldelse som referat har indsneget bestyrelsen konstateret, at der i såvel indkaldelse som referat har indsneget 

sig en navnefejl for så vidt angår valg af bilagskontrollant.sig en navnefejl for så vidt angår valg af bilagskontrollant.sig en navnefejl for så vidt angår valg af bilagskontrollant.sig en navnefejl for så vidt angår valg af bilagskontrollant.    

Det er retteligen Kirsten Jørgensen, der er på valg i 2017, da hun sidst er valgt til posten ved Det er retteligen Kirsten Jørgensen, der er på valg i 2017, da hun sidst er valgt til posten ved Det er retteligen Kirsten Jørgensen, der er på valg i 2017, da hun sidst er valgt til posten ved Det er retteligen Kirsten Jørgensen, der er på valg i 2017, da hun sidst er valgt til posten ved 

generalforsamlingen i 2015. Da Kirsten Jørgensen forud for bestyrelsesmøde den 9.februar 2017 generalforsamlingen i 2015. Da Kirsten Jørgensen forud for bestyrelsesmøde den 9.februar 2017 generalforsamlingen i 2015. Da Kirsten Jørgensen forud for bestyrelsesmøde den 9.februar 2017 generalforsamlingen i 2015. Da Kirsten Jørgensen forud for bestyrelsesmøde den 9.februar 2017 

havde tilkendegivet, at hun ønskede genvalg, jfr nedenstående, er denne rettelse hermed gældende:havde tilkendegivet, at hun ønskede genvalg, jfr nedenstående, er denne rettelse hermed gældende:havde tilkendegivet, at hun ønskede genvalg, jfr nedenstående, er denne rettelse hermed gældende:havde tilkendegivet, at hun ønskede genvalg, jfr nedenstående, er denne rettelse hermed gældende:        

8. Bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant    ––––    Kirsten Kirsten Kirsten Kirsten Jørgensen genvalgt som Jørgensen genvalgt som Jørgensen genvalgt som Jørgensen genvalgt som 

bilagskontrollant.bilagskontrollant.bilagskontrollant.bilagskontrollant.        

Fra referat af bestyrelsesmøde 9.februar 2017: 

    

    

    


