
Referat af 

Skamstrup møllelaugs 
 

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
 

Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.30 i Skamstrup forsamlingshus nye sal. 
 

 
Ifølge møllelaugets vedtægter afholdtes ordinær generalforsamling, 
som angivet ovenfor med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
Hans Husballe. 
 

2. Valg af stemmetællere og protokolfører. 
Ingen stemmetællere – Vivi Clausen. 
 

3. Bestyrelsens beretning. 
Hvordan skriver man en beretning for et halvt år, hvor næsten al aktivitet har været lukket ned på 
grund af corona. Ja, den bliver i alle tilfælde kort.  

14. juli 2020 lykkedes det os at holde generalforsamling, og vi fik valgt flere nye 
medlemmer ind i bestyrelsen. Derefter holdt vi 4 bestyrelsesmøder og så lukkede 
samfundet ned igen. Vi nåede at fastlægge 2021-årsplanen i store træk, i håb om at vi ville 
kunne gennemføre det meste. Bortset fra - at denne generalforsamling var planlagt til 
afvikling lidt tidligere, så ser det jo meget godt ud for resten. 

I forbindelse med vores konstituering af bestyrelsen valgte vi Flemming til kasserer, men 
med den forudsætning, at der blev fundet en bogholder. Den tjans tog Lisbeth Pedersen 
heldigvis. Tak for det. Flemming og Lisbeth har kørt parløb vedr. økonomien siden. 

Vi lavede en ansøgning til Sparekassen Sjælland-Fyn´s fond i forhold til behandlingen af 
borebiller. Vi fik desværre afslag. Vi magtede ikke at søge flere fonde på det tidspunkt. 
”Vingesuset” har stået lidt på standby i det sidste år. I stedet har vi lavet et par mindre 
nyhedsbreve i efteråret 2020 og i foråret 2021. Vi vurderede, at der var for lidt materiale til 
et egentligt ”Vingesus” med reklamer osv. Til gengæld har vi fået trykt nyhedsbrevet af et 
medlem, så udgiften til bladet har derfor kun beløbet sig til ca. 200 kr. til porto. Der er i 
øvrigt brug for en omfordeling af ruterne, og der er brug for nye uddelere. 

”Tænd Lys” kunne i sagens natur ikke gennemføres som normalt. De tre foreninger i 
samarbejdet blev enige om at gøre noget helt andet, så vi ikke stod tilbage med en ”light-
udgave” af ”Tænd lys”. Det blev til tre videoer med julehilsener på Facebook. Der var 
overraskende mange, der kiggede med. 



I de måneder, hvor foreninger måtte være aktive, var torsdagsholdet i gang de fleste 
torsdage, men der var ingen arbejdsdage. Vi vurderede, at der ikke var noget, der var 
vigtigt nok til at tage en risiko. Der er blevet udført nødvendigt vedligehold og div. 
forbedringer i hele perioden. Det er godt, at vi har nogle gode medlemmer, som har holdt 
godt øje med møllen. 

Til jul kunne vi ikke holde julemarked, men udendørs salg af juletræer kunne lade sig gøre. 
Vi var så heldige, at vi igen fik doneret en stor portion træer. Vi skulle selv fælde og hente 
dem, så det gjorde vi. Gitte Hansen solgte mange træer fra pladsen foran skolestuen. Det 
har helt sikkert gjort nogle mennesker glade, for de plejer jo at købe juletræ i Skamstrup. 

Vi holdt pause med bestyrelsesarbejdet fra november til maj. I mellemtiden blev møllen 
ryddet og gjort klar til behandling mod borebiller. Det blev gjort over 4 dage. Det har helt 
sikkert gjort noget. Når man kigger på det ramte træværk nu, ser man tydeligt, at der er 
sket noget. 

Da vi igen måtte samles udendørs foreningsmæssigt, har vi haft 2 arbejdsdage og en 
”male-mel” dag. Nu er møllen klar til åbningen, og der er mel på lager. 

FSO samarbejde. Der er ikke så meget at fortælle. Vi har jo ikke kunne gøre noget nogen af 
os. 

I efteråret mistede vi to af vores trofaste medlemmer. Jens Falster og Karlo. Trist - men det 
er jo livets gang. Vi satte flaget på halv og vingerne i kors i begge tilfælde, som en sidste 
hilsen fra Møllelauget. 

Nu er vi så i arbejdstøjet igen efter, at så mange restriktioner er hævet, at det er muligt. Vi 
har haft ét møde og to arbejdsdage. På lørdag gør vi klar til Dansk Mølledag, og her holder 
vi åbent søndag, som vi plejer på denne dag. Der er malet ca. 40 kg mel, så der er noget at 
sælge af, hvis der - som så ofte før - ikke er vind på dagen. Derefter vil der være åbnet hver 
søndag, som vi plejer. Så må vi bare håbe, at vi er tilbage i den normale gænge, så 
beretningen til næste år kan bliver lidt mere indholdsrig. 

4. Regnskab og evt. budget. 
Regnskabet godkendt – budget udskydes. 
 

5. Indkomne forslag. 
Ingen. 
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
Fortsat 100 kr. pr. medlem. 
 
 
 



7. Valg af bestyrelse. 
Bestyrelsemedlemmer: Niels Clausen, Margit Møller og Flemming Rasmussen genvalgt. 
Suppleant: Ann Dreyer genvalgt. 
 

8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant. 
Bilagskontrollanter: Hanne Bach og Vivi Clausen 
Bilagskontrollantsuppleant: John Christensen. 
 

9. Eventuelt. 
Landsmølledagen d. 20. juni og Høstarrangement d. 3. sept. afholdes som vanligt. 
 
 
 
Vivi Clausen 
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