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Ordinær generalforsamling 
I Skamstrup Møllelaug 

d.15. maj 2008 
 

kl.19.30 i Skamstrup Forsamlingshus 
 
I.flg. møllelaugets vedtægter, indkaldes herved til ordinær generalfor-
samling som angivet ovenfor med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere og referent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Regnskab for året 2007 og evt. budget for året 2008.  
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent for 2008/2009. 
7. Valg til bestyrelsen. På valg er Gitte, Bjarne, Gert, Tommy.  

Tommy og Gert modtager ikke genvalg. 
8. Valg af bilagskontrollant. 
9. Eventuelt. 

 
Forslag til den årlige generalforsamling skal være skriftlige og være be-
styrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 
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Formandens Mølledagbog: 
 
14.10.07 
For én gangs skyld var der vind nok på en særlig åbningsdag. I dag hvor vi 
havde familiedag/sæsonafslutning malede vi mel hele dagen. Der hang en 
tung støvsky på broloftet, især når sigten kørte. Vi solgte også meget mel. 
I øvrigt gik alt som planlagt, og de ca. 120 gæster hyggede sig med de for-
skellige aktiviteter, og i caféen. God afslutning på sæsonen. 
 
2.11.07 
Andespil for jeg ved ikke hvilken gang. Som altid hyggeligt, og spændende. 
Rygeforbudet gav også hos os ca. 10% færre deltagere, og et lidt mindre 
overskud end tidligere. Men det er stadig nemt tjente penge i forhold til 
så mange andre arrangementer.  
 
7.11.07 
Optræk til blæsevejr, og vindbredder sidder på endnu. Gert kontrollerer 
lige stormsikringen er ok 
 
8.11.07 
Nu siger vejrudsigten mulighed for vindstød af orkanstyrke. Vores besty-
relsesmøde starter med at tre mand kører på møllen i regn og rusk, og 
fjerner vindbredder. Der plejer at være så mange vagtsomme medlemmer 
der gør det får os. Men ikke denne gang. Nu kan vi så sove med fred i sjæ-
len, hvad det angår.  Tre plask våde mænd kom tilbage til mødet, hvor vi i 
øvrigt havde mini-vin-smagning til vores nye mølle-rødvin. 
 
10.11.07 
Arbejde i skoven for at tjene til juletræer. 6 mand smurte juletræstoppe 
mod rådyr bid.  
 
24.11.07  
Arbejdsdag med grov-klargøring af møllen til julemarkedet, samt træf-
ældning i skoven. Der blev båret bordplader op, taget byggematerialer 
ned, fejet og støvsuget.  
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01.12.07 
I dag har vi haft den traditionsrige arbejdsdag med detaljeret klargøring 
til julemarked. Ca. 20 hjælpere mødtes til morgenbord, snak, information, 
og opgavefordeling i præstegården. Små grupper af mænd og kvinder 
fordelte sig derefter rundt om på møllens område. Hvert opgave område 
havde sin ”leder” som kunne lede og bestemme ud fra de linier som var 
lagt i bestyrelsen. Det fungerede bedre end sidste år. Midt på dagen fo-
regik det samme alle husker og taler om fra den arbejdsdag. Vi fik VARM 
SUPPE. Det var både tiltrængt for de ”ude arbejdende”, og rigtigt hyg-
geligt at blive samlet i møllehuset midt i forberedelserne. Det giver også 
en god mulighed for at få overblik over hvor opgaverne er for eftermid-
dagen. Det må gerne blive en ny tradition. Måske kan vi få én til at lave 
hjemmelavet suppe næste gang…………. 

 
02.12.07 
Så kom dagen endelig. Dagen for 1. julemarked, hvortil så mange menne-
sker har arbejdet med alt muligt. Markedsdagene er beskrevet andet 
sted i Vingesuset, så jeg vil bare sige, at vi havde 2 hyggelige dage, med 
flot omsætning, og glade hjælpere og gæster. Vi sluttede selvfølgelig 
med hjælperspisning om aftenen. 
 
23.02.08 
En arbejdsdag som så mange andre, og dog….. 
Fryseren i møllehuset rummer for tiden madrester fra hjælperspisnin-
gen. Det kan de fremmødte til arbejdsdagene vælge, at gøre brug af. 

Møllehuset var denne lørdag befolket af 
to personer der ryddede op i skabe og 
hylder. Hvorfor så ikke sætte en gryde 
på komfuret, og tø noget mad op. 
Uhmm. Der var bl.a. kommentarer som 
”husk at skrive det i dagbogen, så de 
andre kan se, hvad de gik glip af ved 
ikke at komme til arbejdsdag. Tjaa der 
kan I bare se. Det er ikke hårdt arbej-
de alt sammen. 

 
 

 

Jyderup Centret  
4450 Jyderup 
Tlf:59276700 
Fax:59276605 

Mail:Jyderup@spks.dk 
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Senere på dagen d.23.02.08 
Selv om vi har lukket fra efterårsferien til maj, kan man godt få lov at 
komme på besøg med større eller mindre grupper. En almindelig fødselsdag 
i Mørkøv skulle aktiveres, og blev til en tur rundt i møllen. Og jeg vil da 
ikke undlade, at fortælle at gæsterne havde en Gl. Dansk med til os. Den 
skal nok få ben, at gå på ved div. arbejdsdage. 
 
Fredag d.21.03.08 (langfredag) 
Nu er mit hjerte kommet ned i brystet igen, efter en tur helt oppe i hal-
sen. En årvågen Skamstrupper ringede for 4 timer siden og sagde at der 
kom nogle meget voldsomme forkerte lyde fra møllen. Vi kørte derop med 
det samme, og blev noget forskrækkede. Noget forhindrede vindrosen i at 
dreje hatten rundt i vind. Vindrosen kørte for fuld skrue, og løftede fak-
tisk hatten i den ene side, når den kammede over. Det gav et stort drøn og 
rystede hele møllekroppen, og vingerne. Ca. hvert 2. minut. Vi kunne se 
hatten løfte sig, stående nede på jorden.  Meget uhyggeligt, at løbe op 
gennem møllen for, at finde årsagen, og få udviklingen stoppet.  En bræk-
stang i tandhjulet til vindrosen. Den bøjede lidt, men så var der arbejdsro. 
Et stykke af tandkransen oven på møllekroppen var gået løst, og drejet ud 
af sit leje, så skoen som hatten ligger på, ikke kunne komme videre i den 
”omvente jernbaneskinne”.  Et kig på vejrudsigten viste klart at vingerne 
ikke måtte blive i den nuværende vindretning, så der skulle gøres noget. 5 
mand gik i arbejde. De fik trukket/brækket tandkrandsen ind igen, og fik 
krøjet hatten manuelt til nattens hårde vindretning. Så kunne de tililende 
køre til fest igen, eller hjem til sen aftensmad.  
Skaden kunne have kostet op til flere dyre tandhjul. Men takket være fle-
re opmærksomme beboere, fik vi hurtigt styr på situationen.  
Tak til dem. 
 
Lørdag d.22.03.08 
Skaden i går betød, at 3 mand måtte nogle timer på møllen i dag. Den 
knækkede bolt der var problemets start skulle erstattes. Det er ikke godt 
at vindrosen ikke kan krøje vingerne i de skiftende vindretninger. Et ar-
bejde med efter montering af mange gennemgående bolte er aldrig blevet 
færdigt. Det er hårdt arbejde. Det varede 3 timer at isætte 4 bolte i dag. 
Så krøjer hatten forhåbentlig problemfrit indtil vi kan få resten af bolte-
ne sat i. Der er selvfølgelig bolte i. De ekstra er blot endnu en forbedring. 
Vinden er vendt i forhold til i går aftes. 



  

Entreprenør 

Søren Handrup Jensen 

Holbækvej 254,  4440 Mørkøv 
Tlf: 59 27 43 34 
Mobil: 21 27 84 33 
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Besøg vores nye vinleverandør 

VinJensen 
På: www.vinjensen.dk 

Entreprenør og 

Bennebovej  7   4440 Mørkøv 

Tlf :  59  27  40  05  

Fax:  59  27  41  90 
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Søndag d.15. juni 
Kl.12.00-16.00 

 

Denne søndag har alle aktive møller i Danmark 
åbent. Det har vi også i Skamstrup Mølle. Program-
met ligger endnu ikke helt fast, men herunder er en 
smagsprøve: 

 Guidet tur i møllen starter 
hver  ½ time 
Lav en drage af en melpo-
se,eller flyv med en færdig 
drage. 
Bag pandekage på bålet 
Hestevogn 
Mølleriet kører hvis der er 
vind. 
Og andet møllerelateret 

I caféen sælges frokost, pølser, kage, kaffe, slik, 
gl.dags isvaffel mm.  
 
Se programmet på www.skamstrupmolle.dk et par 
uger før Mølledagen. 
 
Se i øvrigt andre møllers åbningstider denne dag på 
www.danskmoellerforening.dk 
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v/Tove Damgaard 
 

Hovedgaden 2 
4440 Mørkøv 

 
 

STATOIL-SERVICECENTER 
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen 

Holbækvej 239 
4440 Mørkøv 
Tlf: 59 27 53 56 

Mørkøv Hallen 
Skamstrupvej 5 
4440 Mørkøv 

Tlf: 59 27 55 12 

 

 

Hovedgaden 41 
4440 Mørkøv 

Tlf.: 59 27 40 96 
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Regnskab Skamstrup Møllelaug 2007 
 
 
Danske Bank 1/1 2007 106.033,00 
Kassebeholdning 1/1 2007 2.393,00 
Overskud 2007 301.559,37 
Danske Bank 31/12 2007  47.931,94 
Kassebeholdning 31/12 2007  1.694,00 
Aftalekonto  360.359,89 
BALANCE 409.985,83 409.985,83 
 
 
INDTÆGTER 2007 2007 Bemærkninger 
 
Salgsindtægter:  338.143,00 
Kontingenter 18.900,00  Ikke alle betalt 
Annoncer 5.100,00 
Gaver 300.000,00  Arv 
Salg af møllevin 13.349,00   
Håndbøger 220,00 
Div. Indtægter 574,00  Generalforsamling 
 
Åben Mølle  9.281,85 
Salg af mel 780,00  Kun åben mølle dage 
Entré Åben mølle 2.791,35 
Entré Grupper 2.630,00 
Salg af postkort/trøjer m.v. 470,25 
Salg af drikkevarer 0,00 
Salg fra Café 2.610,25 
 
Arrangementer  54.338,58 
Landsmølledag 3.611,00 
Familiedag efterår 5.000,00 
Andespil 8.797,50 
Julemarked (rest fra 06) 675,00  675,00 fra 2006 
Salg af juletræer 10.366,00 
Café  julemarked 5.628,00 
Undermølle julemarked 12.249,00 
Nisseloft julemarked 12.324,08 
Restsalg julemarked 4.485,00 
 
Finans  10.510,40 
Renter 10.510,00 
 
Indtægter i alt  421.070,83 
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UDGIFTER 2007 2007 Bemærkninger 
 
Mølle Vedligehold 18.538,08  
Køb af Materiale 16.241,67  Sejl 
Maling 80,00 
Div. Til vedligehold 809,41 
Værktøj 1.407,00 
 
Vedligehold Udeareal  999,00  
Benzin 0,00 
El-dele 0,00 
Diverse 999,00  Buskruder 
 
Møllehus  1.199,25 
Køkken tilbehør 1.199,25 
 
Personale/bestyrelse  663,50 
Fortæring Arbejdsdage 471,25 
Bestyrelsesmøder 192,00 
 
Mølle/Møllehus  30.675,82 
Bygningsforsikring 16.897,50 
Arbejdsskadeforsikring 2.485,75 
El 10.540,74 
Ejendomsskat 0,00 
Vand 395,63 
Spildevandsafgift 356,20 
 
Annoncer/PR  2.243,75 
Annonce aktiviteter 0,00 
Foldere 2.243,75 
 
Administration  4.347,25 
Papir 1.134,75 
Gebyrer 6,00 
Hjemmeside 706,50 
Porto 2.300,00 
Boksleje 200,00 
Diverse 0,00 
 
Indkøb af salgsvarer  27.516,25 
Indkøb af møllevin 27.103,75 
Møller– mærker/stamps 0,00 
Poser til mel 412,50 
 
Overføres til næste side:  86.182,90 
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Overført fra forrige side  86.182,90 
 
Diverse  3.497,00 
Arrangementer div. 2.077,05 
Medlemskaber 350,00 
Gaver 0,00 
Generalforsamling./møder 1.069,95 
 
ARRANGEMENTER 
 
Åben Mølle  5.089,13 
Indkøb af is 575,00 
Café diverse 2.166,00  Cafébord 
Drikkevarer 163,75 
Annoncering Café 1.798,88 
Diverse Materialer 385,50 
Køb af korn til maling 0,00 
 
Familiedag efterår  2.469,29 
Annoncering familiedag 1.246,88 
Café udgifter 888,36 
Materialer til aktiviteter 334,05 
 
Julemarked  16.133,85 
Salgsting til julemarked 7.905,46  3.300 fra 2006 
Indkøb til Café 1.748,89 
Annoncer og PR 2.620,00 
Afslutning af julemarked 2.146,55  440 fra 2006 
Personalepleje 1.033,40 
Glögg 679,55 
 
Andespil  4.159,79 
Gevinster (ænder) 2.048,69 
Diverse 903,60 
Annoncering af andespil 607,50 
Leje af forsamlingshus 600,00 
 
Landsmølledag  1.979,50 
Indkøb til Café 944,50 
Annoncering og PR 1.035,00 
 
Udgifter i alt  119.511,46 
 
OVERSKUD 2007  301.559,37 
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Fra Dansk møllerforening. 
I sidste nummer af Vingesuset lovede vi at bringe interessante artikler 
fra ”Møllen”, som udgives af Dansk Møllerforening. 
Tilfældigvis faldt jeg over nedenstående artikel i nævnte blad, som jeg 
synes kunne være en fin indledning på dette nye tiltag. 
 
Dansk Møllerforening går på nettet! Efter i mere end 120 år altid at 
have meddelt sig skriftligt til medlemmerne gennem bladet "Møllen", ta-
ger foreningen med de stolte traditioner nu også et nyt medie i brug. 
Når dette blad er kommet på gaden, vil man kunne finde foreningens 
hjemmeside på Internettet under navnet www.danskmoellerforening.dk   
Bestyrelsen har i flere år ytret Ønske om, at der skulle laves en hjemme-
side, uden at der derfor skete noget. Da Møllens redaktør, Lise Ander-
sen, er en utålmodig sjæl, tog hun sagen i egen hånd og gik sammen med 
Morten Jensen, der er medarbejder ved Hadsund Egns Museum, i gang 
med at lave et forslag til en hjemmeside, som blev præsenteret for gene-
ralforsamlingen den 23. juni, og hvor generalforsamlingen opfordrede til, 
at der blev arbejdet videre på hjemmesiden.  
Morten Jensen har tidligere arbejdet i et firma, der producerede hjem-
mesider, og han har stået for programmel og den tekniske indretning af 
hjemmesiden, så den er let at opdatere - også for folk, der ikke er EDB-
nørder. Det design- og indholdsmæssige har Lise Andersen stået for.  
Hjemmesiden erstatter på ingen måde bladet, som vore læsere heldigvis 
er glade for, men er tænkt som et supplement hertil, og som en ny måde 
at få kontakt med såvel gamle som nye og potentielle medlemmer på. Det 
er også tænkt som et medie, hvor medlemmer kan komme i dialog med 
hinanden, uden at der behøver at gå to måneder mellem indlæggene, som 
det er tilfældet med bladet »Møllen«.  
Hjemmesiden er indrettet med det for øje, at den skal være nem at fin-
de rundt på - overskuelig og alligevel spændende at gå på opdagelse i.  
Først præsenteres foreningen: dens historie, dens vedtægter, bestyrel-
sen og dens medlemsblad »Møllen«. Dernæst er to menupunkter viet til 
afholdte og kommende arrangementer i foreningen.  Herefter er der et 
menupunkt, der hedder Mølledag, og som erstatter den tidligere hjemme-
side www.molledag.dk der nu lukkes. Det er planen, at der fra listen over 
de deltagende møller skal være links til en side med billede af møllen og 
de væsentligste oplysninger om den. Møller, der deltager i Dansk Mølle-
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Dag må gerne begynde at sende billeder (helst digitale) og oplysninger om 
byggeår, mølletype, maskineri, mål etc. Man kan gå ind på menupunktet 
Dansk Mølledag og finde nr. 74, Havnø Mølle, og se hvilke oplysninger, der 
kan være relevante at sende. Oplysninger og billeder kan sendes via hjem-
mesiden, eller de kan sendes på E-mail: moellen@gmail.com.  
Af hensyn til dem, der er fascinerede af møller uden dog at vide så meget 
om mølleriets historie, vil der som et særligt menupunkt også blive lagt en 
kort gennemgang af dansk mølleris teknologiske udvikling på siden.  
Hjemmesiden skal ikke blot kommunikere foreningens budskaber ud til 
medlemmerne, men også modsat. Derfor vil en del af hjemmesiden være 
interaktiv. Det betyder, at man selv kan oploade billeder og tekster direk-
te fra hjemmesiden. Disse billeder og tekster kommer dog først på siden, 
efter at de er godkendt af webmaster Lise Andersen - en foranstaltning, 
der er valgt for at undgå misbrug til mere eller mindre obskøne eller ulov-
lige ting.  
Man kan indsende oplysninger om arrangementer på ens mølle, som så vil 
ryge ind under menupunktet »Arrangementskalender«, ligesom man kan 
efterlyse eller fremlyse reservedele til møller, mølle souvenirs og bøger 
under menupunktet »Medlemmernes forum«. Forummet kan også bruges, 
hvis man har set et eller andet spændende i en mølle, som man gerne vil 
have andres kommentarer til - mulighederne er mange, og det er brugerne, 
der sætter dagsordenen under dette menupunkt.  
Har man taget et flot møllebillede, som man gerne vil dele med andre, kan 
man sende det til »Billedgalleriet«.  
Alle - medlemmer såvel som ikke-medlemmer - kan sende materiale til si-
den; de eneste forudsætninger for at få det bragt er: at det er relevant 
for vores medlemmer, at det ikke er kommercielle reklamer, og at man selv 
har ophavsrettighederne til de tekster og billeder, man sender. Anonyme 
eller injurierende henvendelser slettes med det samme.  
Sidens kvalitet og funktionalitet afhænger af brugerne, så vi ser frem til, 
at I vil prøve siden af og melde tilbage om, hvad der er godt, og hvad der 
er mindre godt. Især ser vi frem til, at I selv melder jer med stof til si-
den! Vi høres ved på www.danskmoellerforening.dk !  
 
LA  
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Fælles nyhedsformidling 
Somme tider vil vi gerne nå længere ud end til vores egen medlemsskare, 
når det drejer sig om at bringe meddelelser om div. Arrangementer eller 
andet, som kunne have interesse for andre end medlemmerne. 
Derfor blev det på et samarbejdsmøde med Foreningen Skamstrup og 
Omegn, aftalt at vi (Møllelauget) kunne sende meddelelser til F.S.O´s 
redaktion, som så vil bringe dem i deres nyhedsbrev. 
Selvfølgelig er aftalen gensidig, således at F.S.O. er hjertelig velkommen 
til at sende artikler til os, som så vil blive bragt her i Vingesuset. 

 

Focus 
Mørkøv 

Tlf: 59 27 51 62 
Alt i spil- 
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F.S.O´s. og Skamstrup Møllelaugs 
fælles arrangement 

Sommerudflugt søndag den 1.juni 2008  
 
Vi mødes ved  kirken kl. 10.00 for at drage af sted.  
Mod Odsherred for at besøge det middelalderlige Ulvsborg, hvor vi 
også håber at kunne tømme ud i den medbragte frokostkurv. 
 
Herfra tager vi mod Lumsås, hvor en mølle venter. Den skal vi kikke på 
og høre om, før turen går videre til Gniben, hvor kaffen fra kurven 
skal nydes før en vandretur i det særprægede og smukke område. 
 
For at gennemføre udflugten med bus skal vi være minimum 40 delta-
gere. Derfor må vi bede om tilmelding med forudbetaling senest 15. 
maj   
Pris for turen er kr. 200,- inkl. entré til Ulvsborg og møllen i Lumsås. 
 
Når vi ikke op på 40 deltagere, gennemføres turen i private biler med 
en deraf følgende anden økonomi. 
 
Tilmelding og betaling til: 
 
Bjarne  mail:  bach@mail.tele.dk  tlf.: 59 27 53 07  
 
Eller 
  
Leif mail: esmark@hansen.tdcadsl.dk  tlf.: 59 27 18 08 
 
Betaling kan også indbetales på Møllelaugets  konto i Danske Bank. 
Reg. Nr. 4691  Konto nr. 3555022190 



 

 

STØT VORE SPONSORER 

DE STØTTER OS! 
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Mørkøv Maskinforretning A/S 
Tlf. 59 27 50 16 . 

 
 

Søren Handrup Jensen 
Holbækvej 254,  4440 Mørkøv 

Tlf.: 59 27 43 34 og Mobil: 21 27 84 33 
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! ! ! Hjælperkomsammen ! ! ! 
 

Skamstrup Møllelaugs bestyrelse vil hermed 
  inviterer ALLE vores hjælpere til en hyggelig  

sammenkomst.  
Vi vil gerne sige tak for din indsats. 

 

Sæt derfor X i kalenderen 
Lørdag 15 juni 2008 

 
 

Du vil høre nærmere når vi nærmer os datoen  
 

Med venlig hilsen 
Skamstrup Mølles bestyrelse 

      

 

Entreprenør & Maskinudlejning 
Rendegraver 4X4 

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

Traktor med kost 
Traktor med brændeflækker 

Pladevibrator 30-300 mm 
Jordraket underpresning under vej 

Diamantboring 10-300 mm 
Honda havefræser 

 
Solvej 65   4440 Mørkøv 
Tlf. & Fax: 59 27 54 88 

Mobil 30 45 88 88 
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Besøg møllens hjemmeside på: 
 

w w w . s k a m s t r u p m o l l e . d k 
 

Der kan du også læse ”Vingesuset” 
 

og se alle kommende arrangementer 

20. sep.  

Redaktør: 
Gert Grønnegaard 
 
 
 



 

Adresseliste 
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse 

 
 Formand:  Gitte Husballe, Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv  � 59 27 53 91 
    mail: ghhusballe@webspeed.dk 
  Næstformand: Gert Grønnegaard, Skamstrupvej 29 
    4440 Mørkøv   �  59 27 77 09 
    mail: gert.groennegaard@adslhome.dk 
  Kasserer:  Hans Husballe, Skamstrupvj 30 
    4440 Mørkøv   �  59 27 53 91 
    mail: ghhusballe@webspeed.dk 
  Sekretær:  Kristian Nielsen, Parcelvej 19 
    4470 Svebølle   �  59 29 30 99 
    mail: kristian@skjaldesang.dk 
  Øvrige 
  Medlemmer:  Tommy Jørgensen. Skamstrupvej 32 
    4440 Mørkøv   � 59 27 2 87 
    mail: tina-tommy@wanadoo.dk 
    Kari Ingerslev, Hedekæret 11 
    2640 Hedehusende 
    mail: ki@tdc.dk 
    Bjarne Bach, Alleshave 13 
    4593 Eskebjerg  � 59 27 53 07 
    mail: Bach@mail.tele.dk  
    Arne B Andersen, Rosenhaven 22 
    4470 Svebølle  
 
 


