




Bilag til årsregnskabet 2000

Indtægtssiden:
Kontingenter: kr. 21500.00

Private gaver: kr. 1850.00
Renter:
Giro-Bank kr. 116.38
Stjernekonto: kr 937.35
Aftalekonto i:
-Sparekassen: kr. 10643.84

-den danske Bank: kr. 5171.58
i 3 måneder
S-konto: kr. 8151.01

F-konto: kr. 136.82
Garantbevis: kr. 655.28

Fonde: kr. 0.00

Forsikringssum: kr.1909922.35

Arrangementer: kr. 47197.00

Salg af diverse:
Annoncer:

kr. 8632.25
kr. 3900.00

I alt: kr.2018814.16

18

Kommentarer:
der er 215 medlemmer i
møllelauget

der var kr.500.000.00 på kontoen
i 6 måneder
der var krAOO.OOO.OOpå kontoen

det er en højrentekonto med et
årligt indskud
det er en foreningskonto
vi skulle købe et garantbevis på
kr. 20000.00
vi har ikke ansøgt om fondspenge i
oar
summen indeholder forsikrings-
penge for for meget indbetalt
præmie, skadeopgørelsen, samt
oprydningspenge
vi har afholdt generalforsamling,
andespil og julemarked
hovedsagelig salg af vin, bluser
vi har kun udgivet
et "vingesus" med
annoncer i

T
~;

Indkaldelse til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DEN 17. MAJ 2001
KL.19.30

I SKAMSTRUP PRÆSTEGÅRD

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetælIere og protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ifølge vedtægternes §6 skal der på ulige årstal vælges 3
personer. På valg er derfor:

Ruth Christensen, Bent Larsen, Poul Pedersen
Der skal vælges en suppleant og en revisor.
På valg er : Johannes Kristensen og Kaj Nitschke.
Begge vælges for 2 år.

Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlingen
har betalt kontingent for 2001 og kun ved personlig fremmøde.
Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen
i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
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M0LLEDAGBOGEN FORTÆLLER: /7';.. l(,'11Jp.. ( J

('~~l
Skamstrup, januar 2001 Skarnstrup Møllelaug

ÅRSREGNSKAB FOR SKAMSTRUP MØLLELAUG
Året 2000

Skamsrrup.dcn 10.1.2001 l. ~~e-t...
RUTH CHRISTENSEN.KASSERER

INDTÆGTER

Kontingenter: kr. 21500.00
Private Gaver: kr. 1850.00
Renter:
Giro Bank kr. 116.38
Stjernekonto: kr. 937.65
Danske Bank: kr. 517158
Sparekassen:

Aftalekonto: kr. 10643.84
S-konto: kr. 8151. Ol
F-konto: kr. 136.82
Garantbevis: kr. 655.28

Fonde: kr. 000
Forsikringssum: kr. 1909922.35
Arrangementer: kr. 47197.00
Salg af diverse: kr. 8632.25
Annoncer: kr. 3900.00

Indtæzter i alt: kr. 2018814.16

OKTOBER- DECEMBER2000.

Med udsigt til rejsegilde på vores nye møllehus sluttede
mølledagbogen i begyndelsen af oktober.
Og der blev rejsegilde! Det skete lørdag den 14. oktober, på
festlig - og traditionel vis. Men arbejdet var jo ikke slut med
det! I tiden helt frem til julemarkedet blev der holdt
arbejdsdage, og det lykkedes os at nå det mål, vi havde sat
os: At få huset under tag - og lukket af for vinteren. Flot
klaret af "Møllebanden".

Samtidig arbejdede Poul Erik og
istandsættelsen af møllen - tungt og
stille og roligt skred frem efter planen.

Knud videre med
hårdt arbejde, som

Balance: kr.201881·U6Den 27. oktober holdt vi andespil. Igen en aften over al
forventning, med 130 deltagere og en rekordomsætning!
Overskuddet blev ca. 6000 kr. og dertil 1500 kr. i gaver.
Snart var det tid til forberedelse af - og afholdelse af
julemarked. Vi var i skoven og arbejde for gratis juletræer,
der blev "nørklet" og fremstillet varer på forbilledlig vis og i
weekenden den 16.-17. december fandt selve markedet sted i
nye omgivelser hos Arne og Merethe på "Mejeriet" i
Skamstrup. Igen blev resultatet utroligt flot. Omsætning på
ca. 27500 kr. En kæmpe tak til Arne + Merethe for "husly" -
ikke blot til julemarkedet, men også til møllearbejdet, ja,
for en positiv holdning i alle sammenhænge. Årets arbejde
afsluttedes sædvanen tro med hyggeligt samvær
præstegården.
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UDGIFTER

Administration: kr. 2.t70.65
Møllearbejde:
mat. til møllen: kr. 94543.42
mat. til huset: kr. 31330.35
køb af møllen: kr. 120000.00
flytning mm.: kr. 25863.00
løn: kr. 254250.14
drift kr. 169307
Arrangementer: kr. 13203.36
Køb af diverse: kr. 11148.00
Annoncer: kr. 2666.88
Forsikringer: kr. 2620.25

Udgifter i alt: kr. 559789.12

Årets overskud: kr. 1459025.04

STATUS PR. 31.12.00

=======================================--======================================

kr.201881·U6

OVENSTAENDE REGNSK~T OG FUNDET lORDEN. DEN 2'i .0<' 2tJOI .

- -'. - f-[~ ~ dddÆ-
ERIK·LoHANSEN. REVISOR K:NITSCHKE. REVISOR 17

Beholdning pr. 1.01.2000
Overskud året 2000
Kassebeholdning pr. 31.12.00

Indestående på girokonto
Indestående i den Danske Bank
Indestående i Sparekassen Vestsjæl.
Indestående på stjernekonto
Kontantbeholdning

Saldo pr. 31.12.2000

kro 79747,63
kr,1459025,04
k.'. 1538772.67

kr. 65483.43
kr. 305171.58
kr. I166205.59
k.'. 13.29
kt-. 1898,78

kr. 1538772.67
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Ny bankkonto

I forbindelse med udsendelsen af
indbetalingskort vil jeg gøre opmærksom på

at møllelauget har fået en ny bankkonto.
Fremover skal indbetalingerne gå til:

Sparekassen Vestsj ælland
9882-101415-0

Ruth Christensen, kasserer

GISLINGE MØLLE SOM NU BLIVER TIL - JA HVAD
BLIVER DEN EGENTLIG TIL? GISTRUP MØLLE, SKAM-
LINGE MØLLE, SKAMSTRUP NYMØLLE - ELLERSLET OG
RET SKAMSTRUP MØLLE? HAR DU ET ANDET BUD SÅ
LAD OS DET HØRE! ~estyrelsen.

i
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JANUAR - APRIL 2001. ~(J>-)1
~~2

Der arbejdes videre på mølleværkstedet i den mørke tid.
Spåner, vinduer og døre m.m. forarbejdes. I slutningen af
februar indkaldes på ny til arbejdsdag, vi går i gang indvendig
i møllehuset med at sætte loft op. Med mellemrum holdes
møder, i bestyrelsen, i byggeudvalget - og i et udvalg fælles
med de øvrige foreninger i Skamstrup om planlægning af en
byfest i august.
Og inden vi får set os om er foråret på vej - skønt det i
skrivende stund trækker ud! Men den gode tid kommer og
der bliver helt sikkert nok at skrive om i dagbogen til
oktober!
Og lad mig så slutte denne dagbog med en stor tak til alle,
som fastholdt troen på at vi kunne rejse os igen efter
møllebranden og som med opbakning af forskellig art - og for
manges vedkommende også med en stor arbejdsindsats -
bragte os på rette vej igen: Medlemmer, bestyrelse,
bidragydere, annoncører, "Møllebanden mik", møllebyggerne,
- ja kort sagt: alle med interesse for møllelauget!

John C.

HUSK:

LANDSMØLLEDAGEN

DEN 3. SØNDAG I JUNI (17.6.) MEDABNE MØLLER
LANDET OVER !
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Den 18. august arrangerer foreningerne i Skamstrup
en byfest for alle medlemmer.

Festen vil vare hele dagen. Det starter med
morgenbord, fortsætter med aktiviteter rundt

omkring i byen og slutter med spisning og dans i
forsamlingshuset.

Nærmere indbydelse fremsendes senere, men husk
allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
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mølle Un

Så har vi fået en ny møllevin igen. Efter et par år med den gamle vin, var
det på tide, at få en anden.

Den nye vin er udvalgt af 5 medlemmer af møllelauget, ved en vinsmag-
ning på en hyggelig aften. Vi havde fået 4 flasker på prøve af Super Brug-
sen. To Spanske, en Fransk, og en fra Chile .. Panelet vidste intet om vine-
ne, hverken oprindelse, druetype eller pris. Alle flasker var dækket til, så
kun smagsløgene var dommere .. Efter 2.-3. smagsrunde, med vurdering af
l. indtryk, farve, duft, eftersmag osv. vandt Finca Aragona Jumilla 0.0.
Sådan nogle vinsmagninger er sjove. I hvert tilfælde hos os, da vi ikke
spytter den gode vin ud igen. Køb den i Super Brugsen Mørkøv, eller hos
formanden.

Finca Aragona Jumilla D.o. På Finca Aragona anvender man druerne fra
gamle vinstokke til denne specielle "vingårdskvalitet". Druerne høstes
manuelt og gærer ca. 6 dage. For at bevare den frugtagtige stil lagrer
man kun vinen på ståltanke.
Vinen er intens mørkerød. Duften er kompleks og mellemfyldig ogfrugt-
præget,. Smagen er behagelig afrundet, med god eftersmag og en anelse
tannin. Velegnet til for eksempel kødretter tilberedt med vin, eller stegt
kalve- og svinekød. Holbarhed 3-4 år fra høståret. Served ved 16-18 gra-
der.

3 flasker kr.90,- exel. pant.
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Ol
ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assurandør

Stig Arnholt
Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup

TIl. 59276507
•5

Mørkøv: Ringstedvej 7

gør det
du er bedst til

-;9-i759~(f"·,

det gør vi

~ .• -----

Holbækvej 254,4440 Mørkøv
Tlf. 59 2743 34 & mobil: 212784 33

••••••f~

r. y
r-+'tl'i'1'

,,~.

Entreprenør Sa-l?FOCUS
Mørkøv

Tlf.59275162
Alt i spil-

Det er Iige os!

Søren Handrup Jensen

14
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Til opslagstavlen

Arbejdsdage: lørdag, 28.4.01
fredag, 11.5.01
lørdag, 12.5.01
søndag, 13.5.01
lørdag, 19.5.01
lørdag, 26.5.01
lørdag, 9.6.01

lørdag, 23.6.01

kl. 9.00
tidspunkt

aftales

~ ~" nærmere

kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 9.00

Arrangementer: byfest
Lørdag, 18.8.01
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F rede Vi nd tømrer- og snedkermester ApS

59275632
• TeMA'AAAII(JOE •- Nybygning - Ombygning

Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.• SHfOlllAAAlllJOf •

Entreprenør & Maskinudlejning
Rendegraver 4X4

Minigravemaskine med div. skovle
Hydraulikhammer og jordbor 15-30 cm

Traktor med kost
Traktor med brændeflækker
Pladevibratorer 30-300 kg

Jordraket underpresning under vej.
Diamantboring 10-300 mm

Honda havefræser

G"~,,,Km" - M"ki"","d,' & udlejnlnq- ••....~

Solvej 65 . 4440 Mørkøv
TIt. & Fax 5927 5488
Mobil 3045 8888

8

Skamstrupvej 1 . 4440 Mørkøv

M0RX0V-HALLEN

Skamstrupvej 5 . 4440 Mørkøv

. Telt. 592755 12

STATOIL Servicecenter
LIZZI OG CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 53 56

HOVEDdADEN 43 HcpRK,0V 13



I Lille LindhoIt I
I I

KØB-SAL G-BYTTE
Kvæg - grise - ponyer - får

vi handler med alt, overalt, med alle.
Handel trygt, handel lokalt!

henv. Gert

Kennel Lille Lindholt

Vi opdrætter Cavalier king Charels Spaniel hvalpe.
Alle sælges med garanti-I sundhedsattest, samt stamtavle.

Henv. Lenette

Tømrerfirmaet Lille LindhoIt

Vi udfører alle former for tømrerarbejde, rep.! nybygning,
gerne som fast tilbud.

Ingen opgave er for stor og ingen for lille.
Ring og få et tilbud fra den lokale håndværker

Henv. Gert
Lille Lindholt

VI Lenette og Gert Jensen
Lindholtvej 7
4440 Mørkøv

tel.(+45)59275319 Gert
21245319 Lenette

22291610 Fax
e-mail: Lille-Lindholt@mail.tele.dk
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I 1rr:~DK"I ~DK-~e~zin~ørk~v Ia.....,~ love ex r mn uamgard
•••• ••••• Hovedgaden 2
Kør dansk 4440 Mørkøv
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• Entreprenør
• Aut. Kloakmester

Bennebovej 7 . 4440 Mørkøv

Tlf. 5927 4005
Fax 5927 4190



Tredertksen 's
tMaierftrma

Lindholtvej 10,Skamstrup
4440 Mørkøv
Tel.: 59 2742 51
Mobil: 40 51 39 46

AGGERSVOLD SAVVÆRK
TELF. 59 27 60 63· BILTLF. 30538263

- Brændesalg direkte tre skov -
TILBUD GIVES!

ABNINGSTIDER:
Mandag-torsdag kl. _ _. .. _. 7.00-15.30
Fredag kl. _.. _. .. . 700-15.00
- eller efter aflale

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech træffes mand.-fred.
kl. 7.00- 7.30 - 12.00-13.00 - 16.00-16.30 på tlf_ 59 27 60 63

~-ISH~~V~2~1fI---
IlUZUKI 4440 Mørkøv • •

VA Telefon 59 27 59 00
.A', ~.... "..... -!P.Her kandu bruge \~ ~\~<$i-'

10 11

M.'" Mørkøv #~~~~,T)I
'. Murerforretning ApS

BETON & MURERARBEJDE:
PER OG WALTHER JENSEN, TLF. 59 27 41 19

-.\;CJ)~kø"

CASE li'.1:11I1I5
~"'oRa~i>'"

~
MASKINFORRETNING NS

Telefon 59 27 5016

SALG - SERVICE - REPARATION

~

Bygge-Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s

DENDEKJ Orivsåtvej4 4450 Jyderup TIL 59276150
- til godt byggeri


