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Vind Frede
Tømrer & Snedkermester ApS
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• Nybygning
• Ombygning
• 'TilbY9ning
• Isolering
• Glarmesterarb.
• Gulvbelægning
• Trapper
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23.157 kr. i kassen!
Sikken en weekend - sikke et arbejde og sam-
arbejde! Det gik over forventning. I mere end
30 år er der blevet snakket frem og tilbage -
på en uges tid fik vi gang i det hele! Tak til
alle, som hjalp til på den ene eller anden må-
de - nu skal vi bare videre!
Her slutter dagbogen for denne gang, men det er
tanken, at vi i kommende blade vil fortsætte
denne.
Lørdag den 26.september 1992 var, som Venstre-
bladet skrev, en skelsættende dag ikke alene
for Møllelauget, men for alle med interesse i
møllen og dens fremtid.
Alle der var tilstede - kort eller lang tid -
har fået en stor oplevelse med hjem. Marie-Louise
og Steffen, henholdsvis 8 og 7 år, var nogle
af de børn, der kiggede på og de har lavet dis-
se flotte tegninger, som helt tydeligt viser,
hvilken oplevelse også børnene har fået.
Så derfor snyd ikke dig selv og dine børn eller
børnebørn for de fremtidige aktiviteter om-
kring møllen - vi er helt sikre på, at det
bliver en oplevelse at deltage i renoveringen
af møllen.

I HUSK GiRO:0872415
24

.. 'ViKge"u"et
Dette er så l.udgave af møllebladet for Skamstrup
mølle _ udgivet for at byde såvel medlemmer som
møllevenner velkomne og for at fortælle lidt om,
hvad der er sket siden den stiftende generalfor-
samling den 17.september d.å.

Bladet har været lidt længe undervejs. Det skyl-
des, at vi har ventet på girokort fra postgiro,
men nu er også dette bragt på plads.
Vi vedlægger l stk. girokort, som vi beder dig
benytte snarest muligt til betaling af kontingent
på 100,00 kr. for medlemskab og/eller betaling af
bidrag som mølleven.
Vi har p.t. 60 medlemmer og 7 møllevenner - meget
flot engagement. I den forbindelse vil det måske
være på sin plads at fortælle, at kun medlemmer
har stemmeret ved generalforsamlingerne. Så hvis
du ønsker at have indflydelse på de afgørelser,
som fremover skal træffes på vores generalforsam-
linger, skal du vælge at blive medlem.
OU er naturligvis meget velkommen til at rekvi-
rere flere girokort hos Ruth Christensen, så du
kan hverve nye medlemmer/møllevenner og på den
måde også yde et bidrag til møllen.
På generalforsamlingen den 17.september d.å. blev
de fremlagte vedtægter godkendt og er indlagt i
dette blad til orientering. 1
Overdragelsen af møllen til Møllelauget blev



også fastlagt denne aften. I første omgang vil
der blive tinglyst en deklaration for Møllelau-
g e t p å b r u g s r e t te n t i l m ø l len. De t sk e r a l e n e

for at udskyde en omkostning på kr. 20 - 30.000
k r. t il d e r e r p e n g e i k a s s e n, i d e t d e t fr em g å r
af §ll i vedtægterne, at Møllelauget til enhver
tid indenfor en 30-årig periode kan tage skøde
P3 møllen uden vederlag til ejerne. Det anførte

-e,

beløb skal således alene bruges til det admini-
strative i forbindelse med udstykningen, skødet
og relaksationsomkostninger til panthaverne for
de nuværende ejere. Der har tidligere været
nævnt, at skødeomkostningerne vil blive betalt
af en sponsor, men da størstedelen af beløbet
udgør andre omkostninger, herunder til landin-
spektør og gebyrer, må vi afv~nte, at der kommer
penge i kassen.

lavet kaffe og kage, denne gang Fra Gitte.
Hanne bringer øl og ~':;'J'hvand. Solen titter frem.
\li slukker tørsten og du lm e r nerverne! Dagens

nyhed farer rundt! Ka s s e r an (Ruth) melder om

C!Bn f ø rs t n gave merl mo rq onp o st en : 20.000 kr.

f r a fru Tørring. I-Z,iltdsLisk! ~J~l SVi:'?VFlr ak ol un
i luften. 1,4 ton! Snart følgerkronhjul og an-
det inventar sikkert til jorden. Vi må love
for kranføreren og de 4 i toppen! Mange kommer
til og fra. Så kommer møllehatten! Elendig ser
den ud efter mere end? 8r deroppe. Men den
holder! Klokken er henved 16. Vi læsser p5 vog-
ne. r~r en snak med en journalist fra Venstrc-

r~e d h e n s y n t i l a cig a n g s fo r h o l d e n e t i l m ø 11 e n v. i l
der blive tinglyst en rettighed til stiforbin-
delse fra 5kamstrupvej p~ et 3-4 m. bredt areal
p å L o n a A1b'r e c h t o g N i el s P. F • H a n s e n s e j e n d o m ,

hvor den gf1r fil skel hos Esther Larsen. Dette
giver gode parkeringsforhold p~ kirkens P-plads
og vi bevarer det idylliske omkring møllen uden
anlæg af parkeringspladser m.v.

bladet og snart g5r det afsted til Erik Johan-
sens g~rdsplads, hvor delene læsses af og af-
dækkes. Vi rydder op, snupper den sidste kaffe
og de sidste øl, den første mølledag er slut!
pJ e j, d e n 8 r ik k e s l u t. H Cl n s d u k k e r o p s e n e r t.:~

p tl a f t 8 n e n: "D e r s k a l a r b e j d e s i m c; r g 2n l " f;l o l-
Ien skal Have tag på - vi skaffer mandskab og
materialer. Hanne ringer: "Kan du skrive om da-

gen til rnøLl eb l ade t " "

Søndag den 27.9.: Har gudstjenesto kl. 9. Kig-
ger op t i I rnø Ll e n , Pi"en ser d en UL1 - b e d r e end i

Men inden vi kommer så langt, vil der gå nogle
~r - år med hårdt slid og mange bekymringer,
men ogs~ mange gode stunder, hvor vi får etable-
ret nye bnkendtskaber og sammen I<an fejre mile-

ma i-j CJ r~ ,; r. :) (? '-:' r al l E' r e I. ! 8 i. g Cl n g d i:; r o p n f'. \1i. n k 1.' r

til Hans! IJer a r b e j o e.s! lied middagstid er t aq e t

pA plads. Flot arbejde! F5r melding om resulta-
t e t f r a k rærnm e rm a r k e cle t: c a. l. 5 o o k r. i k a s s e n ,
heraf k o n t i nq erit fra O nye m e d l ernrne r , l'lecJlerns-
tallet nærmer sig 50. Sluttor dagen med at fore
dagbogen a'jour! Kassereren n~r lige at melde: 23
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In e rm a rk e d e t. r o J k o r q a n i s e r 8 s t i l lJ e ek f! n G C~n s

;:)rbejde.

pælene i renoveringen, efterhånden som vi når dem.

i non k r. j kassen!

Den første milepæl er allerede nået - møllehatten
blev taget ned den 26.september d.å. og den næste
vil være at få hvervet 100 medlemmer/venner og
få et godt salg af postkort, vin, T-shirts m.v.
i gang. Vi arbejder P.t. p~ begge dele og er na-
turligvis åbne for andre gode ideer.

Den anden milepæl er også nået og stod at læse
i Holbæk Amts Venstreblad den 8.oktoberd.å.:

Fredag den 25.9.: Ruth er på kræmmermarkedet.
Nye medlemmer tegner sig. Postkort sælges.

l.ørdag den 26.9.: Vækkeuret ringer id. 6.15.
Morgenkaffe og afsted til toget. Henter Henning
Hansen (fh.v møller i Jernløse) kl. 7.20. Af-
sted til møllen! Det er tåget - køligt. Snart er
de næste p~ vej til møllen: Hans, Jørn Nilsson
( rn ø 11e b y gg er e n) o g en m e d a rb e j d e r. 8en t o g
Christian slutter til. Vi rydder krat og gør
klar. 8.30: Kranen ankommer og tager tilløb!
i18t mislykke,s. r'1ange er kommet til og hjælper
med, herunder Johannes Skovgaard Kristensen -
andre kigger p~. Jord bliver planeret, trakto-
r ~~"r s pæn d e s f o r k r a n f~ n. N u g å r d e t! S Y n cl f o r

H 2 n n i n g :J g 8 j Cl r n e , d en n y så e d e ma r k s e r mi s e-

rabel ud. Det må afhjælpes senere! Jørn, Hans,
Johannes og møllebyggerens medarbejder er .i t o p-

nen af møllen. Kranføreren arbejder. Det gælder
vingerne først. Den er nu 11.00. Hanne bringer
ir. t:l f f e , b o 11 (3 r o g '3 El f t. ,)e t gø r Ly k k (~ i ej e t f u g-

l: i Cl '" v r~:i r . \1 i. a n d r i2 IIIti v r.! n t fJ i s p il! n ri i n g c' g rI ol-

Vil hjælpe
mølJelav i
Skamstrup
Bygge- og anlægsprojcktct i

, Tornved kommune er villi-
ge til at stille arbejdsløse
kontanthjælpsmodmgerc til
rådighed for renoveringen
af møllen i Skamstrup i
samarbejde med Skamsirup
Møllelaug og under ledelse
af projektlederen.

- Det er en god ide at re-
novere møllen, og vi vil me-
get gerne være behjælpelige
i den udstrækning, vi har
unge til det, siger socialud-
valgsformand Niels Hjord-
svar, V. Han forventer,
indsatsen" vil ske over en
længere periode i takt med.,
at møllelavet skaffer penge
til istandsættelsen af møl-
len. Møllelavet skal ikke be-
lille noget for ydelsen. da
der er t ale om et almennyt-
tigt formål.

jes med at kiggG. Ved middagstid Br tjen førslu
vinge p å jorden. 19.5S m - utroligt! Snart fø-

jos den anden til, og så gælder det mølleakslBn.
:"l G 3 r b :::j d e r d e r o p p e. iJ e t d r i 11 e r! V i a n d r e ven _
tr~ r i g f:m! fil e n vi g l.æej e r o 3 i ven t e t i ej en m e d n y-

22

- vi håber herefter på et godt samarbejde under
kyndig vejledning af en møllebygger.
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Vi håber også, at mange fremover vil støtte projektet,
og kassereren tager gerne imod tilmeldinger til med-
lemsskab og frivilligt arbejde. Forlang Mølleblad og
girokort hos Ruth Christensen, tlf. 53475329. Hanne.

ADVENTS - OG JULEMARKED VED MØLLEN!
Søndag den 13. og lørdag den 19. december holdes "Åbent
Hus" i møllen. Korn og køb dit juletræ, gran, julekort,
m.m. fra kl. 12 - 18. Vi sælger også gløgg og ~bleski-
ver! Vi tager gerne mod en hjælpende hånd disse dage og
tager også mod varer, sode ideer D.m. som kan være med
til at give penge i møllekassen! Meld dig NU til cen af
bestyrelsesmedleQmcrne!

4

Ltl~ <-.<\RSEN

K<P8 M~lE)(ORT!

5 DOBo"lKORT KOSTER KUN

KR.10.-
110fIV·:::T ER rE(~t,IET AF

~lølledagbogen

John Christensn har i mølledagbogen skrevet om
de mange tiltag, der er gjort siden generalfor-
samlingen og der står:

Torsdag den 17.9.: Stift~nde generalforsamling.
35 er mødt frem. Stemningen er god! Vi synger og
tager fat. Vedtægter, valg, orientering om prak-
tiske tiltag, ejerforhold, kontingentfastsættel-
se m.m. Alt går glat! Alle melder sig som med-
lemmer. Møllelauget er en realitet.

Fredag den 18.9.: Telefonsamtale med med fru
Tørring, Poul Daugaard m.fl.

Lørdag den 19.9.: Skriver ansøgning til Fords
Initativpris. Gitte afleverer renskrevet refe-
rat af generalforsamling, vedtægter og deklara-
tionsudkast. Flot klaret!

Søndag den 20.9.: l.ansøgning sendes.

Tirsdag den 22.9.: Bestyrelsen er samlet for l.
gang. Det går so~ en leg! Poster fordeles, opga-
ver ptages. Vi bestemmer os for at gå i tfkrig"
med møllen på lørdag. Hans tager affære! Ruth
forbereder stand på kræmmermarkedet. Hanne bli-
ver "redaktør" på mølleblad. Brev til beskæfti-
gelsessektoren afleveret i dag.
Onsdag den 23.9.: Kort besøg af Hans. Forsikrin-
g e r n e lig o d k e n d e s " •
Torsdag den 24.9.: Der trykkes kort m.m. til kræm-

21
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Møllens sundhedstilstand.

Hos møllebygger Jørn Nilsson, Løve, som var en
uvurdelig hjælp, da hatten ble~ taget af, har
jeg forhørt mig om møllens sundhedstilstand.
Jørn Nilsson fortalte, at han jo ikke havde
kigget møllen grundigt efter i sømmene, men at
han ikke syrie s , at det ser så slemt ud endda.

Vinger, ha~ og gulve skal udskiftes .tillige
I •

med nogle~f de gulvbærende bjælker og kasser-
ne omkring kværnene. Men stolperne i vægbeklæd-
ningen, møllestenene og akslen, som vingerne
sad i, s~ ud til at kunne bruges efter en repa-
ration. Hj0rnastolperne skulle også kunne gen-
bruges - dog skal der h8r sandsynligvis udskif-
tes nogle endestykker. Hjulet i hatten så hel-

20
5



ler ikke så dårligt ud endda - her skulle et
par nye bremser kunne gøre det, men det er ikke
ualmindeligt, at de skal udskiftes, for selve
bremsen er lavet af piletræ, som er blødere end
det egetræ, den bremser på. I bundremmen skulle
der tillige udskiftes nogle stykker.
Dette var, hvad Jørn Nilssan lige umiddelbart
kunne sige - selvfølgelig med forbehold for,
hvad et nærmere eftersyn af "patienten" vil brin-,
ge for dagens lys. For lægfolk lyder det måske
som en næsten total udskiftning af møllen,
men Jørn Nilssons holdning er helt klar: "Vi
skal ikke bygge en ny mølle, så vi genbruger
alt, hvad der overhovedet kan bruges" - og det
er helt i tråd med møllelaugets holdning.

Jørn Nilssan påpegede, at vi snarest burde få
ryddet op inde i møllen, sådan at der ikke lå
noget på gulvene og holdt på fugten, ligesom
vi burd~.blænde døre og vinduer.
Vi har dterfor fastlagt en arbejdsdag den 24.okto~
ber, hvor vi vil få klaret dette, således at
møllen kan stå vinteren over uden at lide yder-
ligere skade.

VI SIGER TAK TIL ALLE, SON STØTTER PROJEKTET, DET VÆRE
SIG: BIDRAGYDERE, ~IØLLEVENNER, HEDLm'IER, SPONSORER, AN-
NONCØRER, KORT SAGT TIL ALLE, SON NED EN HJÆLPENDE HAND,
NED POSITIVE TILKENDEGIVELSER, ELLER RENT 0KON011ISK EP.
MED TIL ,\1' BEVARE SKA~ISTRUP N0LLE.

Bestyrelsen.

6

Bremser mm. lagt på en aRder
havde en del overlast) og sa
kørt ned ti l tømmeren , hv or
det skulle ligge i en Lag e rhe
at det var umuligt for b~de k
vogn+møllehat var for hø.re ti
Derfor blev det stillet ddenf
og overdækket med noglo '~ose
søndagen blev der så 18~" et
krydsfinersplader på, sr der
vand ind end højst nødve ::ligt

~

~2l
. V/U / (

r ~/z k ~iel){)-) ~
HYDRO ~7U Autornot. :~er

• DANCOR TECTYl • VW·A1)': ';PEClf,-----_.. ..._-
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vogn, (som vist
'lenmed hatten
t var meningen
, det viste sig
.n og
3.t komme ind.

på nogle blokke
~nger. Om
~;af tjærede
~e trænger mere

<ristian Nielsen

'/ '$-1,:
I I'
I

ERKSTED. !""""",,j
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Deres personlige GAVE
finder De i GALLERI HÅBET
alt i unikt kunsthåndværk
Oplev glæden ved at skabe noget selv
iGALLERIETS KURSUSCENTER.
Kursusprogram tilsendes.

----- '--'" ~-...------_ ..

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 5347 51 62

Galleri Håbet Alt i spil
det er lige o

Annette lauridsen

Ringstedvei 6, 4440 Morl<ov, nt. 53 47 4015
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lirke den gennem akslen (åsen), vingen var
allerede gledet ca 1,5m i tidens løb.
Møllevingen skulle trækkes så meget at den kom
i balance før man kunne komme til at løfte på
midten af vingen. Så blev vingen lige så stille
trukket/løftet ud af akslen. Den blev lagt på
jorden ved siden af møllen. Derefter kom turen
til den anden, lodrette vinge, der blev kranen
sat fast et stykke over akslen, dereftei blev
det nederste stykke savet af med en motorsav.
Så sænkede man vingen og savede et stykke til
af, ind~il man kunne løfte den op gennem akslen

eng lægge den ved siden af den anden vinge. Da
det var gjort bestluttede man at prøve at få
akslen og det store tandhjul (hathjul) ud af
hatten, ellers skulle hatten klodses ca 1 meter
op. Det betød at de kiler som tandhjulet var
sat fast til akslen med skulle bankes løs, så
akslen kunne trækkes løs. Da det var gjort,
blev der lagt en lykke rundt om akslen, som så
blev skubbet, lirket og trukket ud gennem
hullet i hatten. Den blev også lagt ved siden
af vingerne. Persen var det næste som skulle
ud, (persen er en træring som sidder rundt om
hathjulet og når den bliver strammet bremser
den møllen) den blev ligeså stille løftet ud
gennem hatten og ned på jorden Tandhjulet var
det næste som skulle ud. Det blev ligeledes
løftet op igennem hatten, som skred en del ud
over kanten, men som dog blev hængende. Så var
der kun selve hatten tilbage. I den blev der
sat fire løkker, en i hvert hjørne og så blev
møllehatten meget forsigtigt løftet at og sat
ned på en vogn. Derefter var der kun den aksel
som krøje-vingen (vindrosen) havde sidder på,
krøje-vingen er den "propel" som ei dde r på
bagsiden af hatten og drejer hatten op i
vinden. Da det hele var taget ned var klokken
også ved at være 4. Så blev aksler, tandhjul,
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Mørkøv: Ringstedvej 7

Skamstrupvej 1 . 4440 Mørkøv

()J
ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assu randø r

Stig Arnholt

Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup
TIl. 53476507

Shell
Autoværk6tedet Stenhøj

4440 Mørkøv - TK. 53 47 5033

'_~STATOIL
STATOILServicenter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
TIt. 53 47 53 56 Bil: 30 53 34 56

M0RK0V TAPET& FARVER ."
Hovedgaden37
4440Mørkøv

Tlf. 5347 57 60

Møllehat's nedtagning

Lørdag den 26/9. 1992 blev hatten på Skamstrup
mølle taget ned. Det begyndte om morgenen i
meget tæt tåge. Den 36 tons tunge kran, som
skulle løfte hatten af, havde problemer med at
komme op til mø ll.e n v. fordi den sank ned i den
nysåede mark ved siden af vejen. Den bakkede
lidt tilbage for at prøve igen, dennegang kom-
den lidt højere op, men så kunne den ikke komme
længere. Der blev diskuteret vidt og bredt om
hvordan man kunne få kranen op til møllen. Der
var forslag om at køre ind til København for at
hente nogle jernplader, som den kunne køre op
på. Der blev også foreslået at den kunne prøve
at komme den anden vej rundt om møllen. Det
viste sig imidlertid, at den nemmeste og
hurtiste løsning var at låne en traktor med
tvillinghjul og 4hjuls-træk. Den blev så sat
fast til kranbilen med en kraftig stålwire, og
på trods af udbredt skepsis, trak traktoren
kranbilen op på et lille højdedrag hvor der
ikke var så fugtigt. Så blev der hentet en
rendegraver, for der var en lille forhøjning
fra det jord der var dyrket og til der der ikke
var dyrket. Den højde-forskel skulle jævnes, så
det blev plant at køre på. Så kom det store
øjeblik, hvor det skulle vise sig om kranen
kunne komme det sidste og stejlste stykke op
til møllen. Der blev spændt endnu en traktor
forand, så der nu var to traktore foran
kranbilen. De tre maskiner satte sig i
bevægelse, mens alle de opmødte spændt holdt
vejret. Det viste sig heldigvis, at de ikke
behøvedes at holde vejret så længe for det
sidste stykke gik forbløffende nemt og hurtigt.
Så blev kranen klargjort og en mand blev hejst
op for at sætte nogle reb rundt om den
vandrette vinge, med henblik på at prøve at
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Fra først i dece~ber sælger
Super Brugsen i Mørkøv og
Jyderup Møllevin med cirka
denne etikette. Køb vinen
og støt møllen.

IDøl1~Vin
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TAPPET FOR SKA}1STRUP MØLLELAUG

" _

Ska.llls·t:r:-U.p MØ:l 1e J_ <3.u ..g

miPdereferill

Dato: 17.09.92 Sted: Menighedssalen
~eltagere: Stiftende generalforsanlling ,

l. Landsbyforeningens formand Gitte Falster b6d v~lkomme!' idet
m61legruppen indtil i dag har været en undergruppe af landsbyfo-
I·~ningen. Idag skal dannes et selvstændigt mØlleiaug.
2 Til dirigent vælges Ruth Christensen .

• 3. Som stemmetællere vælges Hanne Bach og Ninna HalvRrrl.
referant Gitte Falster.

og som

Ingen korrektioner af dagordenen.
5. Forslag til vedtægter fremlægges af John Christensen. Efter
enkelte ændringer vedtages vedtægterne af generalforsalnlingen.
Jahn oplæser et modtaget brev fra en tidligere borger i byen. SOffi

6nsker at skænke et ikke oplyst belØb til m61len.
6 Til bestjrelsen opstilles 8 kandidater. Af disse væ!ges f61-
g nde 7: John Christensen, Hans Husballe. Hanne Bach, a! le med 26
5 emmer, Ruth Christensen 25, Bent Larsen 24, Gitta Falste~ 23,
C ristian Nielsen 20.
T l supleanter vælges Lona Albrecth og Niels Ebbe Johansen.
S m formand valgte genel-alforsamlingen .Joh n Ch r Ls t e nseu .
F v i sor e r blev Kaj Nitsc:hke og Erik .J(>hansell. og som I"f.".': ~':">J
S ~leant Johannes Skovgaard Kristensen.
7. Kontingentet frem til 31.03.93 fastsættes til ~r.10G.- pr
medlem.
S. Kaffepause. Kringl~n var sponseret af Skamstrur Erodfabrik.
kaffe og kage kostede ki.20.- pr. person.
9. Hanne Bach orienterede om ejerforhold og brugsret t m6llen .
sådan som mØllegruppen og ejerne indtil nu har forestill siq
det. Ejerne er parate til at frastykke mØlle og areal u~ veder-
lag, hvis lauget kan skaff~ pengene til papirarbejdet og inglys-
n~ng. En anden mulighed er at tinglyse en deklaration om rugsret-
ten gældende i 30 år. Bestyrelsen vil se nærmere pa l,eg'}'? muli.ghe-·
der idet der måske er en sponsor til frastykningell.
Lo na og Niels 7Ubrecht afgiver jord til en sti tvær ov
fold. Den vej vi normalt kender som rnØllevejen er i ke
1957, hvorfor brugsretten er forældet. Nogle af gen ral
gens deltagere Ønsker en rigtig vej op til mØllen.

del~e~:
ucrt sider:
r;;·'1rnlin--
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10. Hans Husballe havde tegnet en mØlleskitse med alle dæk. Teg-
ningen blev brugt til, at anskueliggØre fordelingen af omkostnin-
gerne på de enkelte dele af mØllen. Der er fremkommet to overslag
fra mØllebyggere. Det ene siger ~a.kr.650.000,- for materialer og
byggevejledning, det andet er kr;900.000 her er dog tillige den
indvendlge istandsætning medregnet.
ll. MØller Henning Hansen (tidligere JernlØse mØlle) stiller sig
lil rådighed for mØllens restaurering. Han oplyste om to organi-
sationer som lauget med fordel kan melde sig ind i nemlig Danske
mØllerforening og Danske mØllers venner. Den ene forening har pla-
ner om en årlig mØlledag, hvor alle mØller skal kØre rundt. Man er
pt. ved at starte en mØlleruddannelse op. En mØller fra Holland
skal starte op, måske i Ringsted vindmØlle.
Poul Daugaard fra beskæftigel,sessektionen i socialforvaltningen
var tilstede. Han oplyste om muligheden for, at få arbejdskraft
derigennem. Han mener at ejerforholdet er meget vigtigt at få på
plads inden man beder kommunen om hjælp. Lauget Ønsker en mØlle-
bygger tilknittet også hvis beskæftigelsessektionen kan hjælpe.
Det er PD indforstået med.
PD opfordrer lauget til af abonnere på NY & NÆ et blad om fonds-
midler og deres anvendelse. Henning Bach har fået ad~.
Ideer fra forsamlingen:
- Arligt loppemarked evt:. et minimarked i skolernes efterarsfe~ie.
- Gavebeviser
- Bankospil, BankoCarl mm skal pt. have kr.20.000 for a~ komme.

Låne bog om fonde på biblioteket.
- Sælge plastikposer til områdets handlende

?ostkort til jul (Saltoftevænge laver tryksager for maleriale-
prisen). Gedesby's trykker tager kr.l pr.stk.

Sam frivil lige hjælpere til den snarlige hattenedtagning metd~e
sig Lona, Henning, Ruth Frederiksen, L0tte, Johannes, Sonja, Tho-
ædS, Bent, Christian, Ninna, Niels Pet~r, John, Hans, Kaj.
Fa mØdet var advokat Torben Ratjen tilstede og svarede på Jilrl-
diske spØrgsmål.
I lØbet af aftenen gik en liste rundt til tilkendegivelse af h~em
der ønsker et medlemssk~b. Af de 35 fremmØdte skeval le sig pa.
M~det sluttede med at John takkede for det (ham) overraskende vala
som formand. Han vil gøre alt for at få dette projekt j gang. -

ANNON'E - PRISER-t= HEL - SIDe.

HAt.V- SI05
1
Li - S IDE
-1
g - SIDE

.i
1+KR. 500.-

KR. 300.-

1<R. 200.-

KR. 100.-
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revision. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære gener~ll~
forsamling af den valgte kasserer. .
MØllelaugets midler skal indsættes i bank eller sparekasse til beds',·
mulig forrentning. Kontoen skal lyde på mØllelaugets navn. I
MØllelauget opretter en girokonto for indbetaling af kontingent og
bidrag. Kassebeholdningen må ikke overstige kr.2.000,OO.

f" oJ .J

MEDLEMMERNES OG BESTYHELSENS ANSVAR.__ .._-------_. __ ._---_ ..----------------- ..

n~r påhviler hverken de enkelte medlelnmer af møllelAuge el ler enkel-
te medlemmer af mØllelaugets bestyrelse noget personlig Økonomisk
ansvar, for så vidt der er tale om dispositioner truffp og iværksRt
i overensstemmelse med beslutninger udfra bestemmelsor~ i veJtægtAf\-
nes ~ 4 og 6. Derimod hæfter møllelauget og dets bestyr Ise overfor
~nden part med den til mØllelauget til enllver tid tilh0 ende formue.

l
I(

§ 9 Vecllay ieJ-.for
VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de pa
gen~ralforsamlingen afgivne stemmer gar ind herfor, sam t. ",i m i nd s+
10% af medlemmerne er mØdt frem p~ generalforsamlingen.
Er ovenstående ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær gene alfar-
samling, som afholdes inden 30 dage efter den ordinære genera forsam-
ling, og med motiveret dagsorden. Ved denne ekstraordinære ge eral-
forsamling kan vedtægtsændringer foretages, n~r 2/3 a! de ~fg v~e
stemmer går ind herfor. I

s i o
Slanzslrup ~lle2Cl'Y

~~LL~..b·~~Lq,~X~__qJ;:~~~
Bestemmelse om SKAMSTR1JP MØLLELAUGS opl6sning kan kun t~æffe5 efter
samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.
Ved SKAMSTRUP MØLLELAUGS ophØr overdrages mØllelaugets aktiv0~ efter
følgende prioritet til:

l. Skamstrup Landsbyforening
2. Tornved k6mmune
3. Vestsjællands Amt

.,:

såfremt disse vil overtage mØllens d it.
I modsat fald bestemmer ministeren f kulturelle an!jggender.
hvorledes der skal forh~ldes med mdl laugets ejendel2.

---------000---------

Såle~e5 vedtaget af de~ stiftende S~ne!~lforsumii~g rl0f. 17
~g9~.
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Sl'~ms~rup september 1992

Vedtæg·ter for

Ska.JIlstrup Hep J. 1. e 1.a.ug

§ l

NAVN OG HeTEMSTED------ ._--- ----

Foreningens navn er SKAMSTRUP MØLLELAUG. Den hjemsted er Skamstrup
by, Tornved kommune. Vestsjællands Amt.

.L~
MØ~r..~LA~GE1~§.XQBl!A~

M~ilelaugets formål er at erhverve og istandsætte Skamatrup Molle,
[er derved at fØre den tilbage til dens oprindelige fu!~ktio og [or-
mal OG for at bevare den som et levende historisk mindesmær e. som et
33Inli~g~sted. og som en turistmæssig attraktion for Bkamstr pby

§ 3

1~0..:f:..r..:'n·AU<i~TI....!1~D.~~.~Eg
:') c; in rned e.nrne r' kan optages pe r soner . f ore n i nq er . f irm ae o'::! skabe::-
IH'(l i r.+ r esse i Skamstt-llp MØlles be va r e lse . Medler~sska e rh ves ved
i,r!dbeta i."g af et ar ligt kontingent. l~edlemslcontingent t fa ,,,,:,:e3
af gene alforsamlingen og dækker eet års medlemsskah f em t en
:~:.. C;:·?~ 2:egne.

S 4
GENERALFORSAMLING- ._---

':;er,araJf orsam lingen er 3kamsi:rup MØ Ile l augs h ø ] e st.e !'1yncl igi",.,:::.Ti l
generalforsamlingen har samtli~e betalende medlemmer adgang. Hvert
m~Jleni har een stemme. Kollektlvt indmeldte foreninger. firæaer og
Sp l skaber h:u' l ige l e d e s hver een stemme. stemmeret kar, ku n ud oves v ad
pers o n Liq c f remme d e pa generalforsamlingen.
:.)rctinærgeneralforsamling afholdes hv er t; "r- i a prLl r-It va rt.aI cg ind-
kaldes mert mindst 14 dages varsel. Forsla~ til den Arlige general for-
salnling skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde 5e~es,: B da-
ge inde generalforsamlingen.
~~strao dinær generalforsamlin~ afholdes. nAr et fler al estyrel-
ser, be s utter dette. eller når 1/3 af me d lemme rne sLi !:tl SI over Ior
bestyre sen fremsætter forslag derom. Ekstraordinær g ner l arsam!i~g

12

indkaldes ligeledes med 14 dages varsel med motiverl d~;5:~den og se-
nest 30 dage efter fremsættelse af forslag derom.
De på generalforsamlinger behandlede forslag afgØres ve: ~~mindeligt
flertal, for så vidt der ikke efter gældende vedtægter ~~~~e5 kvali-
ficeret flertal (§ 9 og § la).

§ 5

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN.... _-- ... __ .._-_ ...•.•_-_ .. - ... _. -_ ..• " ... - ._--_ ..~----_ .._._ ... _-
Pa den ordinære generalforsamling skal dagsordenen min~!= ~mfattefolgende punkter:

1. Valg af dirigent~
2. Valg af stemmeoptællere og protoko! ~:~!=.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab og evt. budget
5. Indkomne forslag
6. Fast5~ttelse af kontinqent.
7. Valg af bestyrelse -
8. Valg af formand
9. Valg af revisorer og revisorsupplea~~

10. Eventuelt

§ 6
BESTYRELSE_._----._- --_._-

Eestyrelsen består af 7 medlemmer. heraf så vidt mull !~~ repræ-
sentant for Skamstrup Landsbyforening. Valg til besty :!!~gælder
for en 2 ~rig periode. På den ordinære generalforsaml ;!~3 besty-
relsesmedlemmer pi valg på de ulige årstal og 4 ~å de :~! arstal .
Genvalg kan finde sted. Til bestyrelsen vælges 2 sllppi ~~~er. Een
vElges på lige år~tal og een på ulige. Valgperioden er : ~~ Til re-
videring af mØllelaugets regnskab vælg~s 2 revisorer, !~~~ ~en revi-
sorsuppleant_ Valgperioden er 2 år. En vælges på lige ~~!:al og een
p~ ulige. Formanden vælges på generalforsamlingen. Den =~ri;e besty-
relse ~onstituerer sig selv ved fØrstkommende bestyrels!57jde efter
generalforsamlingen. med en næstformand, en kasserer oq !~ sekretær.
Intet bettyrelsesmedlem kan bestride 2 af disse poster 5~~~idigt.
Eestyrelsen træffer beslutninger på foreningens vegne ~~~ almindel gt
flertal Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ~ ~~3tyrels~ -
nedlemm r er tilstede ved et indkaldt bestyrelsesmØde. ~~~ s~emmel g-
lIed er ormandens stemme afgØrende. Bestyrelsen fOrer ~~~~::-ataver d~afh 1.1.1: rne d er .
Teg ing berettigede er formanden og kass~ren i fælles~k~~
Bes yre s en kan ikke ud er, generalfo!:"s,:tloJingessarntyl.k= '<;.="", e:1.el~
pan sæt e mØllen.

§ 7

gEGl'!.0l<A!!.__~)G.. ,ØKONOMI
1·1
d
P.

elangets regns1:ab fØlger kalendera
ige regnskab efter retning~linier
ska he c afleveres +il de valgte rev

t og kasseren ~:~~r ~ ~
a den samlede ~~5~~re SB.
orer inden d~~ :ar s ~il
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