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Nr. 1. April 2000.
9. Årgang.

Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse

iKge"udet

Formand:

John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59275329
Næstformand:Hanne
Bach, Nørreskovvej 1
4440 Mø."køv, Tel. 59275307
Kasserer:
Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59275329
Sekretær:
Gitte Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59 27 5391
Øvrige Medlemmer:
Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt
4440 Mørkøv, Tel. 59275427
Henry Bisgaard, Svalevej 2,
4440 Mørkøv, Tel. 59 27 57 86
Poul Pedersen, Teglværksvej 23,
4450 Jyderup, Tel. 592771 78
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"Vingesuset" udgives af Skamstrup Møllelaug.
Redaktør: Ruth Christensen
Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle.
Gør brug af møUelaugets postgirokonto
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Vi siger tak til alle, som støtter projektet. Det være sig bidragydere,
.mellevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører- kort sagt alle,
som med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser eller '
økonomisk er med til at bevare Skamstrup Mølle.
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FREMTIDEN ???

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kære møllernedlem.
Du sidder med "Vingesuset" i hænderne, et "Vingesus", som unægtelig
ser anderledes ud end sædvanligt såvel i indhold, som i omfang. Det er
der en god grund til!
Vi ved jo alle, at vi efter orkanens hærgen den 3.-4. december 1999
bogstaveligt må starte fra bunden igen. Bestyrelsen har derfor besluttet,
at dette "Vingesus" kun skal indeholde de ting, som er nødvendige for
indkaldelse til generalforsamling. Den finder sted mandag den 10. april,
og bliver forhåbentlig en slags ny begyndelse.
Som oplæg ti!. generalforsamlingen ligger mig på sinde at understrege
følgende på bestyrelsens vegne: Trods det store chok, skuffelsen og
nedturen, som branden forårsagede i os alle, så har vi ikke mistet
modet i bestyrelsen. Siden december - hvor vi lovede at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling - har vi arbejdet ihærdigt med 2 ting:
Forsikringssagen og planer for opførelsen af en anden mølle. Det sidste
ud fra egne - og mange, mange velmenende menneskers ønske.
Situationen er den lige nu, at den første ting er afklaret. Vi har accept på
at få udbetalt en forsikringssum på knap 1,9 mil!. kr. Med den
nuværende kassebeholdning råder vi da over næsten 2. mill. kr. til de
fremtidige planer. Disse planer - om opførelsen af en anden mølle - vil
bestyrelsen fremlægge på generalforsamlingen,
som altså bliver en
ordinær generalforsamling, da tiden alligevel er til det. Vi håber, at det
lykkes os at få alle vore planer på plads inden da.
Med disse ord opfordrer jeg dermed vore medlemmer til at møde
talstærkt op den 10. april, så vi sammen kan drøfte situationen og tage
beslutning for fremtiden. Er du forhindret i at deltage, modtager vi
gerne skriftlige tilkendegivelser om fremtiden for møllelaugets virke.
Vi tillader os at vedlægge giroindbetalingskort til kontingent for året
2000/ 200 l, i håb om, at vore medlemmer fortsat vil støtte
møllearbejdet, og dermed være med til at nå et nyt resultat ad åre.
På gensyn til generalforsamling
bestyrelsens vegne:

~~.

den 10. april. Mange hilsener på
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MANDAG DEN 10. APRIL

2000 kl. 19.30

I SKAMSTRUP PRÆSTEGÅRD.
Dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Bestyrelsens beretning l. halvdel.
4. Regnskab for året 1999.
5. Bestyrelsens beretni ng 2. hal vdel.
6. Drøftelse om fremtiden.
7. Indkomne forslag - evt. vedtægtsændringer.
8. Fastsættelse af kontingent for 2001/2002.
9. Valg til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Ad.9: I følge vedtægterne skal der på lige årstal vælges 4
bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Hanne Bach, Gitte Husballe,
Henry Bisgaard og John Christensen. Desuden skal der vælges en
suppleant. Hanne Storgaard er på valg.
Ad.IO: Erik Johansen er på valg.
Alle valg gælder for en 2 årig periode.
Stemmeret
har
kun
medlemmer,
der
forinden
generalforsamlingen har betalt kontingent for 2000/ 2001 og kun
ved personligt fremmøde. Forslag til generalforsamlingen skal
være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden
generalforsamlingen.
1(,
Bestyrelsen.

