
Bestyrelsens beretning ordinær generalforsamling 2016 

• Ordinær generalforsamling 2015 gav udfordringer. Ikke valgt fuld bestyrelse 

 

• Ekstraordinær generalforsamling. Ud og lave benarbejde. Løbeseddel og presse. God 

respons - flere stillede op. Ny bestyrelse valgt. 

 

• Efter kort tid i arbejdstøjet valgte Stig at træde ud. Helga (nyvalgt suppleant) kom ind. 

 

• Åbningsdag. Stille men så kom vi i gang. 

 

• Dansk Mølledag uden større program. Alligevel 50 gæster. Ok i forhold til set-up 

 

• Møllebande møde. Der er kommet flere nye frivillige i "banden". Kort gennemgang af vores 

historie, samt snak om hvad Møllebanden kan lave. God deltagelse - positivt møde - dejligt 

med opbakning. 

 

• Møllerkursus. Udviklet og forberedt igennem vinteren. Gennemført i forsommeren. Der var 

ikke rigtig vind, når vi skulle bruge den til at køre med mølleriet, når de nye lærlinge skulle 

prøve teorien af. Så må man kalde sammen, når der så var vind. Fik malet en del mel efter 

sæson. 

 

• Mølletur til Lumsås. Uformel fællesspisning hos Gitte og Hans. God tur trods nogle heftige 

regn- og tordenbyger. 

 

• Erfamøde med Vestsjællandske møllelaug i Løve. Niels og jeg deltog. Hyggeligt, lærerigt. Vi 

har de samme udfordringer. Mange løsninger - eller mangel på samme. Næste gang i 

Lumsås i maj 2016. 

 

• Andespil - fuldt hus. God stemning. 

 

• Infomøde om julemarkedets planlægning og gennemførelse - nyt tiltag. Ikke så stort 

fremmøde. Julemarkedet er vores største arrangement. Mulighed for alle at komme med 

input. Det gav en større forståelse for, hvordan det hele køres. 

 

• TDC ville grave kabelrør ned langs vejen lige før julemarked. Det fik vi stoppet. 

Efterfølgende har vi lavet ny aftale om, hvornår vi skal kontaktes. Har modtaget ønske om 

forlængelse af lejeaftale -  med ny lavere pris (hemmelig). Den grimme grøn mast er blevet 

vasket og imprægneret. 

 



• Nytårskur. Hyggeligt - men ikke mange ud over bestyrelsen. Ikke sikkert vi gentager den. 

Nyt tiltag - ny tid på året. 

 

• Vi forsøgte sidste sommer at lave aftale med EUC at bruge maling af krop og evt. vinger 

som virksomhedspraktik. Nåede det ikke. Kommunikation i gang nu. 

 

• Highlights fra arbejdsdage: Vaske sejl. Vinduer renoveret og kittet, møllekrop behandlet 

med algefjerner, persebom renoveret, en masse andre ting. Stor aktivitet. 

 

• Torsdagsholdet. Trofaste hele året. Ikke kun to nu. Der er kommet lidt flere til. Ikke alle 

kommer hver gang, men næsten altid et par stykker. 

 

• Vingesuset - et gammelt blad. Helt fra laugets start. Skrevet på skrivemaskine og i hånden. 

Dengang trykt på kirkens kopimaskine, foldet og hæftet manuelt. Senere trykt og foldet 

hos Online-trykkeri. Nu bliver det trykt  og foldet i Jyderup. Dyrt at trykke. Dyrt at sende. 

Skal bladet overleve i nuværende form? Alternativer?. Alle udgivne blade ligger på www. 

Kig i dem. Det er sjovt. 

 

• Gruppe besøg: Livgarden. Hver år har vi besøg af nogle minikonfirmander. I år havde vi  sejl 

hængende i møllen, hvorfor vi måtte lave en  afspærring rundt om sække lemmene. 

 

• To besøg i ny sæson er anmeldt.  


