




Skamstrup, januar 2003 Skamstrup møllelaug

Årsregnskab for Skamstrup Møllelaug
Året 2002

Indtægter Udgifter

Kontingenter kr 22.100,00 Administration kr 3.210,75

Private gaver kr 6.760,00 Møllearbejde

Legat kr 5.000,00 mat. til møllen kr 131.827,06

Renter: mat. til huset kr 21.397,11

aftalekonto kr 21.040,53 beplantning kr 15.307,50

S-konto kr 2.372,51 kran kr 14.295,00
F-konto kr 35,25 løn kr 487.430,75

Garantbevis kr 706,25 drift kr 12.054,00
Arrangementer kr 58.568,60 Arrangementer kr 21.015,28

Salg af diverse kr 4.637,00 Køb af diverse kr 16.232,24
Annoncer kr 5.600,00 Annoncer kr 3.609,37

Forsikringer kr 4.860,92

udgifter
i alt:

indtægter
i alt: kr 731.239,98kr 126.820,14

årets underskud: kr (604.419,84)

Status pr. 31.12.02

kr

kr

kr

986.626,47

(604.419,84)

382.206,63

Beholdning pr. 1.1.2002

underskud

Kassebeholdningpr.31.12.02

Indestående i Sparekassen Sjæll, kr 380.455,89
Kontantbeholdning kr 1.750,74
Saldo kr 382.206,63

Skamstrup.d~nl0.I.Z003 l @.+W~ ~~
Ruth Christensen. kasserer JOhCilfiSteIlSeamand

Ov~nstå~nd~regnskab ~r reviderer og fund~t i orden, d~n..J:L.L Z003

Kaj Nitschke, revisorErik Johonse.n, revlser
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MØllEDAGBOGEN FORTÆLLER!
så skal der skrives møllehistorie igen! Og denne gang handler det om
tiden fra september 2002 og frem til d.d. Det blev atter en
begivenhedsrig og travl tid - med mange glæder og overraskelser. Hør
blot her:

September - oktober:

v'
I
I

Alt blev i disse måneder koncentreret om arbejdet med at færdiggøre
hatten. Det blev en tid, hvor der virkelig blev arbejdet intenst i alle
"faggrupper". 1. september stod hatten som "skellet" - 10. oktober blev
det sidste stillads pillet ned :- og vi var klar til påsætningen den 11. Der
blev i disse dage og uger ydet en fantastisk indsats fra alle sider,
frivilligt som professionelt og ingen skal fremhæves frem for andre! Den
4. oktober blev den midlertidige hat .taget af og det var nær gået galt!
Den kraftige vind drillede - men lykk~ligvis skete ingen skade på
møllekroppen. Uha, uha...!
Men alt faldt "i hak" til tiden - også møllehatten - da den fredag den 11.
oktober under stor opmærksomhed fra møllevenner, lokalbefolkning og
presse ( selv TV-2 Nyhederne dækkede begivenheden) - blev hejst på
plads en strålende solskinsdag. Skamstrup blev endnu en gang sat på
landkortet via TV og radio og aviser - og vi fik en herlig dag på
møllebakken, i vores møllehus og ved en festlig sammenkomst om aftenen.
Men sidst og ikke mindst: Hatten passede, hvor var den flot!
Tak til enhver, som bidrog der til! Oktober måned bød desuden på
følgende ting: Møllekursus i Løve, opskæring af træ til vinger i Løve,
2 flotte sponsorater på hver kr. 5000 3



fra h.h.v. en anonym giver fra Jyderup og fra Katharina Treschows legat,
det sidste beløb øremærket til beplantning på møllegrunden. Tusind tak!
Sidst på måneden blev krøjeværket sluppet løs: Hatten drejede i vind!
Og Henry Bisgaard afløste Hanne Bach i bestyrelsen.

November:
Vi indleder måneden med plantedag lørdag den 2. Skovfoged Bjarne
KLihnrich rådgiver og hjælper med. Flere hundrede planter blev sat i
jorden omkring mølle og hus og det bliver spændende at se resultatet
det forestående forår. Der arbejdes på møllen på flere fronter, bl.a.
ordnes omgangen med brosten. Poul Erik holder en velfortjent
"sommerferie". Det årlige andespil finder sted den 8. og bliver en
forrygende succes med et deltagerantal på 150, en bruttoindtægt på
13500 kr. og et overskud på ca. 8000 kr. Tak til alle sponsorer.
Mod slutningen af måneden vender vi blikket mod årets julemarked. 10-12
m/k' ere drager i skoven for at arbejde på en regnfuld og trist dag.
Dagsregnen gør os gennemblødte - men humøret er i top!

December:
Der er projektører på møllen fra 1. dag i måneden. Smukt og flot ser det
ud. De sidste arbejder før julemarkedet gøres færdige, der ryddes op og
gøres klar. Og så holder vi julemarked over 2 dage for 12. gang. Det
bliver ikke et rekordmarked - men dog med en flot, flot omsætning på i
alt kr. 42000 i december. Endnu engang er der også grund til at sige
hjertelig tak til de mange, som bidrog med arbejde og gaver til
julemarkedet. Samtidig kan vi glæde os over at de mange
fondsansøgninger, som Gitte har sendt, bærer frugt. Vi modtager lovning
på kr. 20000 til de nye møllevinger.
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Husk:
Lcndsmølledcqen den 3. søndag i juni

Med åbne møller landet over!

mølledagbogen fortsætter her:

Torsdag den 13. februar påbegyndes forarbejdningen af møllevingerne i
Løve. Der knokles på værkstedet hos Jørn Nilsson, og allerede 5 uger
senere ligger vingerne klar, forarbejdet og malet 1.gang. Det er
imponerende, både hvad arbejdet, og hvad synet af de 21m lange nye
vinger angår. Samtidig med at arbejdet med vingerne var i gang, fik vi
leveret 2 sæt kværnsten. Møller Henning Hansen holder kursus for os og
vi får efterfølgende bildet stenene (se artikel andet steds). Nu afventer
vi transporten til Skamstrup.
Og næppe er stenene bildede, før et arbejdshold går i gang med at
opstille melkværn.
I skrivende stund er det praktiske arbejde i gang på flere områder, og
der er nok at se til, men stille og roligt kan vi strege den ene opgave
efter den anden ud på aktivitetspionen som udført, på vej mod
sommerens store begivenhed: INDVIELSEN AF MØLLEN!
Og med håb om, at jeg ikke har glemt for megetl nogen i omtalen af
dette travle halvår 2002/03, slutter så mølledagbogen for denne gang.

John Christensen
21
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Siden sidste "Vingesus" har vi fået følgende gaver:

- nedslag på regningen for aftagning af midlertidig hat: Herrestrup kran.
- haveredskaber fra Silvan, Holbæk.
- kr. 5000 fra anonym giver i Jyderup.
- kr. 5000 fra, Katharina Treschows fond til beplantning.
- div. sponsorgaver til andespil/ forårsbanko fra vore annoncører m.fl.
- div. gaver fra private til julemarkedet 2002
- kr. 20000 fra Bergiafonden til fabrikation af møllevinger ( til gode!)
- firmaet "Nyrup Plast A/S" : 1 sæt kværnsten kr. 12500
- Hr. Hans Jensen, Roskilde: 1 sæt kværnsten kr. 12500
- firmaet "Hygros", København: Maling til møllevinger
- kr. 1000 fra anonym giver i Jyderup
- rustfrie stålindsatser til kværn fra SH -Indusrri. Mørkøv
- lovning på gratis transport af vinger fra Johs. Rasmussen,Svebølle.
- div. gammelt mølleinventar-/redskaber fra forskellige private.

på bestyrelsens - og hele møllelaugets vegne skal der lyde en hjertelig
tak for enhver gave til os. Det har været helt afgørende for, at vi har
turdet satse på indvielse af møllen allerede til juni 2003.
Vi siger fortsat tak, om nogen har lyst til at hjælpe os videre på vej med
sponsorgaver af enhver slags. Det er en kendsgerning, at pengekassen
bliver tom i løbet af foråret og vi har stadigvæk opgaver, der skal løses
inden indvielsen i juni.
Har du lyst til at yde et bidrag , så benyt venligst vedlagte
indbetalingskort, eller kontakt formand eller næstformand for en aftale
om et evt. sponsorgenstand.

John Christensen, formand.

MØLLELAUGETS KONTO:
SPAREKASSEN SJÆLLAND, MØRKøv

20 KONTO NR. 9882 - 1014150

"

Året 2002 er ved at rinde ud. Vi holder afslutningsfest og glæder os
over et fantastisk år, hvor vi har nået de mål, vi satte os. Dog: Vi når lige
at få nerverne på højkant, da vindrosen - som ellers var låst og forankret
godt p.g.a. reparationsarbejde - løber løbsk 2 gange, juleaftensdag og
julenat. Heldigvis får vi reddet situationen uden uheld. Tusind tak til alle,
Som på den ene eller anden måde har medvirket til møllens opbygning i
2002 - det har været en formidabel opbakning og indsats ..

Januar + februar + marts 2003:
Med en kassebeholdning ved årsskiftet på kr. 382000 tager bestyrelsen
hul på årets opgaver allerede den 4. januar. Vi drøfter møllearbejdets -
og møllens fremtid. Et mål bliver fastlagt: Møllen skal stå "færdig" til
indvielse 14.-15. juni 2003. Samtidig vil vi indkalde til STORMØDE i løbet
af foråret ( se invitation andet steds i bladet!) - for at inddrage flere i
ansvaret for møllens fremtidige drift og virke.
Flotte sponsorgaver venter os i disse måneder. Fra firmaet Nyrup Plast
AIS og hr. Hans Jensen modtager vi til sammen 25000 kr til 2 nye sæt
møllesten. Det var meget, meget flot! Malingen til vingerne sponsoreres
af firmaet "Hygros" og vi får lovning på transport af vinger fra firmaet
Johs. Rasmussen, Svebølle.
Møllebanden samles i januar og godkender bestyrelsens planer og
allerede lørdag den 1. februar begynder arbejdsdagene på møllen.
Aktivitetsplanen er klar - så er det bare med at komme i gang!.

fortsættes s. 21
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M0LLEVINGERNE ER FÆRDIGE!
Der er mange, som i den sidste tid har spurgt: "Hvornår får
møllen vinger på?
Svaret lyder: Formentlig i begyndelsen af maj måned!
Vingerne er færdigforarbejdede og befinder sig i skrivende
stund på værkstedet i Løve hos Jørn Nilsson. Vingearmene er
malede 1. gang og klar' til transport til Skamstrup.
Hækværket er klar til maling i Skamstrup og alt ventes
færdigt i løbet af april til påsætning og montering i maj. Vi
vil ikke specielt markere begivenheden, men da vi ved, at
mange møllevenner gerne vil overvære påsætningen, vil vi
lade "rygtet løbe" m.h.t. dato og tidspunkt, når en beslutning
er taget.
De 2 vingearme, som i øvrigt er forarbejdet ud af 3 kæmpe
lærketræer på ca. 23m' s længde, er ca. 21 m lange hver, og
vejer pr. stk ca. 1iton. 3 mand var kun 5-6 uger om at
færdiggøre arbejdet! Imponerende! JC
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PÅ DE KOMMENDE SIDER ER DER VIGTIGE
INFORMATIONER OM FORÅRETS -r OG FOR-

SOMMERENS ARRANGEMENTER f
husk:

sæt X i kalenderen
den 11.april + 30. april + 21.maj og den

6 14.-15. juni.

"

Seksten personer deltog i et meget veltilrettelagt kursusforløb 4. marts,
hvor teori og illustrationsmateriale blev præsenteret af Henning. Til alt
held blev de to sæt kværnsten leveret dagen efter d.v.s. 5. marts, efter
at de på fabrikken havde været under kontrolleret hærdning i ca. 3 uger.
Det gjorde det muligt af placere stenene og diverse materialer, bildejern
og krushamre i undermøllen og gennemføre bildningen som planlagt 7. - 8.
og9. marts. Også dette praktiske arbejde blev udført under Hennings
kyndige vejledning. Alle 16 "kværnbildere" - fordelt på 3 hold - deltog
aktivt og entusiastisk, og resultatet var ganske tilfredsstillende ( selv
for Henning!).

Den omfattende pressedækning om søndagenglædede os.
Hvert malefelt består af en hovedstråle og to bistråler med lukkede
bistråler for den store melkværn. Det vil sige, at vi har nu 4 færdige
kværnsten til de formål de skal anvendes. Udover de to liggere og
de to løbere nåede vi også delvist at bilde et sæt gamle kværnsten, der
måske senere kan anvendes til en motorkværn eller en tredje kværn
drevet med vindkraft.
De fire kværnsten blev efterfølgende hejst op på kværnloftet. Den 19.
og 20. marts blev installeringen af den store melkværn påbegyndt.
Den lidt mindre kværn bliver opstillet i april - maj, men kan ikke
færdigmonteres inden mølleindvielsen den 14./15 juni. Det er i højere
grad mangel på nogle stumper end mangel på tid, der måske vil udsætte
færdigmontering af den mindre kværn til senere på året.
Alt tyder på, at vi kan producere grahamsmels i juni, hvorimod sigtet mel
må afvente et resultat af efterlysningen af en velegnet sigte. Egen
fabrikation af en sigte er alternativet, som vil være afhængig af tid og
finansiering. ~ve 5. 19



Hvad er en mølle uden
kværn?
og
Hvad er en kværn uden
møllesten?

Det første spørgsmål er i vinterens løb løst af Arne Nielsen, der har
repareret den gamle kværn og på en meget fin måde har forenet de
gamle bruqbcre dele med nyt træ. Vi har nu alle stykker til en komplet
melkværn, bestående af bundrem, ringkar, skolad (eller slæden), sko,
skoslag og kuben. Kraften til at drive kværnen overføres fra hattehjulet,
der drives af vingerne, videre gennemkronhjul til stjernehjul, der driver
stokkehjulet (eller stendrevet) med spilstok. Spilstokken ender i kloen
(eller sejlet) hvorpå løberen med to metalkopper hænger. Langjernet
holdes på plads af bosset i centrum af øjet på liggeren og understøttes
på broen (eller pandebjælken) på broloftet.
Takket være de meget flotte sponsorater fra HansJensen og
Nyrup Plast A/S kunne vi i december 2002 afgive en ordre til
kværnstensfabrikken "Engsko" i Randers på to sæt kværnsten, med
halvdelen (kr. 12500) betalt af hver sponsor. Det blev forsøgt at
fremskaffe natursten (franske eller rhinske), men uden held. Engsko er
den eneste producent i Danmarkaf kunststen, der består af knust flint,
indstøbt i special-cement. Firmaet fremstiller sten med en standard -
bildning, der dog ikke er lige velegnet til alle former for råvarer og
malegods.
Endnuengangvar vi heldige at genetablere kontakt med Danmarkssidst
uddannede møller (1951), Henning Hansen, der er født og opvokset på
Vinstrup Mølle og derfor fra tiårs alderen tog aktivt del i mølledrift og
vedligeholdelse. Henning føler det som et kald at holde det gamle
håndværk i live og tilbød at afholde et kværnbildningskursus for
interesserede "møllere", uddannet på LøveMølle (dog udensvendebrev).

18
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Påskebanko
Fredag den 11.april 2003

kl. 19.30
•
I

Skamstrup
Forsamlingshus

Kære møllevenner,
Hjælp os med at holde gang i møllekassen, som

øjeblikket skrumper gevaldigt ind. Komog deltag i et
ekstraordinært bankospil inden påske.

Jens Christensen har opdrætter de fineste kyllinger,
som slagtet vejer ca. 3kg.

Disse kyllinger vil være hovedgevinsterne.
Der vil, ligesom ved vores årlige andespil, blive afholdt

20 spil.
Derudover vil der være salg af kaffe og kage, øl/vand,

samt amerikansk lotteri
Dørene åbnes kl. 18.30

7



NB ! - NB! -NB! - NB! - NB!
KÆRE MØllEMEDLEM, MØllEVEN, SKAMSTRUPBORGER

JA, ENHVER MED INTERESSE FOR MØLLEN:
Der er flere invitationer til dig i dette blad. Dette er en af dem og
den er vigtig for os i bestyrelsen at bringe videre.

Derfor: læs venligst videre her!
I bestyrelsen har vi i de sidste måneder haft en drøftelse af
visionerne for møllens fremtidige funktion og drift. Drøftelsen har
omhandlet flere emner, herunder: mølledrift, turisme,
kulturarrangementer, økonomi, beredskab, vedligeholdelse og
fremtidig struktur for bestyrelse og møllelaug.
Vi har drøftet disse emner, fordi vi mener, at der i og med
indvielsen af den nye mølle opstår en ny situation, idet vi går fra at
være i en genopbygningsfase til en brvgerfase.
Det giver nye store udfordringer - men også nye opgaver og ikke
mindst nyt ansvar!
Vi vil gerne dele disse ting med mange flere her på egnen. Vi har nu
igen en mølle og alle må vi tage del i ansvaret, så den forbliver til
glæde for os og nye generationer. Vil du være med til at drøfte
mulighederne for møllefællesskab i fremtiden? Vil du evt. være
medansvarlig for fremtiden? så mød op til:

Stormøde onsdag den 30. april i
præstegården kl. 19.30 og hør

nærmere/giv din mening til kende'
Dagsorden:

Status og visioner vi bestyrelsen
Forslag og kommentarer fra mødedeltagerne

Drøftelse
Konklusion og afsluttende bemærkninger.

Vig/æder os fi/ et godf møde, venltg hi/sen: Bestyrelsen.
8
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; tøjshoppen ~
~ Hovedgaden 41 - Mørkøv ••)
, TELEFON 59 27 40 96"'~~ ~~

AGGERSVOLD SAWÆRK
TELF. 59 27 60 63 - BILTLF. 30538263

- Brændesalg direkte fra skov -
TILBUD GIVES!

ABNINGSTIDER:
Mandag·torsdag kl. 7.00-15.30
Fredag kl. 7.00·15.00
- eller eller aftafe

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech træffes mand.-fred.
kl.7.00' 7.30' '2.00"3.00' , 6.00,' 6.30 på tlf. 59 276063

DK-Benzin Mørkøv
Tove & Finn Damgård

Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

lOK'.:~
Kør dansk

17



• Hovedgaden 28 . 4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 50 42
Fax 59 27 50 15
moerkoev@spks.dk
www.spks.dk.Sparekassen Sjælland

DagligBrugsen
Ringstedvej 7, Mørkøv.

FRISK MED DET HELE - OGSÅ MED PRISEN!

/;9-27-5'9 <6"'''·"
~ ~,
I \
/»S~~~ •. \
t-. -Hovedgaden 1-\ J!)j

Mørkøv /
»>

•..--~~--

Holbækvej 254,4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 43 34 & mobil: 21 27 84 33

.•••••••f\);; r
.~:..2'n,\,
.~

Entreprenør 5d-t-:JFOCUS
Mørkøv

TIf.59275162
Alt i spil-

Det er Iige os!

Søren Handrup Jensen
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INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 21. MAJ 2003

KL. 19.30

I SKAMSTRUP PRÆSTEGÅRD

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabog 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.
Påvalg er derfor: Ruth Christensen, Poul Pedersen og Niels Blauner. Alle
er villige til genvalg. Der skal vælges en ny suppleant.
Påvalg som revisor er: Kaj Nitschke. Alle valg gælder for 2 år.
Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlingen har
betalt kontingent for 2003/2004 og kun ved personligt fremmøde.
Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i
hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Lauget plejer i den gode sags tjeneste at opkræve et mindre beløb for
kaffel te og kage, ligesom der kan købes øl og vand.

John Christensen, formand.

9



SÅ SKER DET !/!
Velkommen til

'M8LLEINDVIELSE
Lørdag den 14. og søndagden 15. juni

Det er en stor glæde for os i bestyrelsen at kunne annoncere
denne begivenhed. I disse dage er det 3 år siden, at vi
erhvervede Gislinge Mølle med henblik på nedtagning,
flytning og genrejsning på møllebakken i Skamstrup, så vi
igen havde vores egen mølle. Snart er det store arbejde
tilendebragt. I de kommende måneder vil der blive arbejdet
intenst på at gøre de sidste opgaver færdige, så indvielsen
kan blive en realitet. Vingerne er færdige og en kværn er
under opstilling, således at vi skulle kunne sige velkommen til
indvielse den pågældende weekend. Indvielsen vil samtidig
blive rammen om årets BYFEST i SKAMSTRUP, idet såvel
Landsbyforeningen som Forsamlingshuset har indvilget i at
fejre dagene med os. Det er vi glade og taknemmelige for.

Nærmere invitation vil udgå via løbesedler til medlemmerne
og skamstrupborgerne og via dagspressen.

MEN: Reserver allerede nu weekenden til en festlig lørdag på
møllebakken fra kl. 10 -16 med gratis morgenkaffe, indvielse,
arbejdende mølle, festlige indslag i løbet af dagen, samt en
kanonfest i Forsamlingshuset om aftenen. Om søndagen
fortsætter festen med arbejdende mølle hen over middagen.
Dagen er samtidig officiel landsmølledag.
PÅ GENSYN I WEEKENDEN DEN 14. -15. JUNI TIL
FEST PÅ MØUEBAKKEN! Bestyre/sen.

10
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Danto l-
Køkken
Bad
Garderobe
Hvidvare

Holbækvei 206
4440 Mørkøv

Tlf. 5925 7273

Vinduer
Døre

Åbent: Mandag - Fredag kl. 10:00 til 17:00 Lørdag kl. 10:00 til 13:00

MØRKØV-HALLEN

LIZZI OG CARL JØRGEN SØRENSEN

Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 59275356

Skamstrupvej 5,4440 Mørkøv

,Telf. 59 27 55 12

STATOIL Servicecenter

15



Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS

5927 5632
• TeM",".AIIlJOf •- Nybygning - Ombygning

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

'"z...
o,....
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• SNfOIl(A.AlIlJOf •
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III••ti:
C
ti:...
ti:~
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G'i~".'Kran . Maskinhandel & udlejnlnq
., "MI

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

Solvej 65 . 4440 Mørkøv
Tlf. & Fax 5927 5488
Mobil 3045 8888
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Møllen før nedtagningen i Gislinge

Møllen i dag
11



• Entreprenør
• Aut. Kloakmester

Bennebovej 7 . 4440 Mørkøv

Tlf. 5927 4005
Fax 5927 4190

BRØD FRA LANDBAGEREN

SKAMSTRUPVEJ 35 - TLF. 59275366
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Telefon59 27 5016

SALG - SERVICE - REPARATION

Jyderup Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej 5 • 4450 Jyderup' Tit. 59 27 61 50 • Fax 59 27 69 50

Kallundborg Tømmerhandel a/s
Bredgade 48 • 4400 Kalundborg • Tlf. 59 51 00 51 • Fax 59 51 00 50

www.
Meredin.

com
.-
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§8
Medlemmernes og bestyrelsens ansvar

Der påhviler hverken de enkelte medlemmer afmøllelauget eller enkelte medlemmer af
møllelaugets bestyrelse noget personligt økonomiske ansvar, for så vidt der er tale om
dispositioner truffet og iværksat i overensstemmelse med beslutninger udfra bestemmelser-
ne i vedtægternes §4 og §6. Derimod hæfter møllelauget og dets bestyrelse overfor anden
part med den til møllelauget til enhver tid tilhørende formue.

§9
Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer går ind herfor, samt at mindst 10 % af medlemmerne er mødt frem på
generalforsamlingen. Er ovenstående ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalfor-
samling, som afholdes inden 30 dage efter den ordinære generalforsamling, og med motive-
ret dagsorden. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer foreta-
ges, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

§1O
Møllelaugets ophør

Bestemmelse om Skamstrup Møllelaugs opløsning kan kun træffes efter samme regler, som
er gældende for vedtægtsændringer.
Ved Skamstrup Møllelaugs ophør overdrages møllelaugets aktiver efter følgende prioritet
til:

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

såfremt disse vil overtage møllens drift. l modsat fald bestemmer ministeren for kulturelle
anliggender, hvorledes der skal forholdes med møllelaugets ejendele.

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

Således vedtaget af den stiftende generalforsamling den 17. september 1992.
§5 og §6 er ændret på generalforsamlingen d.22.04.93 mht. til valg af formand.
§2 er ændret på generalforsamlingen d.1 0.04.00 mht. til formål, efter branden.

10-09-00
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Vedtægter
for Skamstrup Møllelaug



§l
Navn og hjemsted

Foreningens navn er SKAMSTRUP M0LLELAUG. Dens hjemsted er Skamstrup by,
Tomved kommune, Vestsjællands Amt.

§2
Møllelaugets formål

Møllelaugets formål er at genrejse en hollandsk vindmølle på Skamstrup Møllebakke, at
bibringe den dens oprindelige funktion og formål, så den fremstår som et levende historisk
mindesmærke, et samlingssted for landsbyen og som en turistmæssig attraktion for offent-
ligheden.

§3
Møllelaugets medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber med interesse i
Skamstrup Mølles bevarelse. Medlemskab erhverves ved indbetaling af et årligt kontingent.
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og dækker eet års medlemskab
frem til en 31.03 at regne.

§4
Generalforsamling

Generalforsamlingen er Skamstrup Møllelaugs højeste myndighed. Til generalforsamlingen
har samtlige betalende medlemmer adgang. Hvert medlem har en stemme. Kollektivt ind-
meldte foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes hver en stemme. Stemmeret kan kun
udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i aprilkvartal og indkaldes med mindst 14
dages varsel. Forslag til den årlige generalforsamling skal være skriftlige og være bestyrel-
sen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter dette, eller
når 1/3 afmedlemmeme skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag derom. Ekstraor-
dinær generalforsamling indkaldes ligeledes med 14 dages varsel med motiveret dagsorden
og senest 30 dage efter fremsættelse afforslag derom.
De på generalforsamlinger behandlede forslag afgøres ved almindeligt flertal, for så vidt
der ikke efter gældende vedtægter kræves kvalificeret flertal (§9 og § IO).

10-09-00

§5
Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:

I. valg af dirigent
2. valg af stemmeoptælIere og protokolfører
3. bestyrelsens beretning
4. regnskab og evt. budget
5. indkomne forslag
6. fastsættelse af kontingent
7. valg afbestyrelsen
8. valg af revisorer og revisorsuppleant
9. eventuelt

§6
Bestyrelse

(,

Bestyrelsen består af7 medlemmer, heraf så vidt muligt en repræsentant for Skamstrup
Landsbyforening. Valg til bestyrelsen gælder for en 2 årig periode. På den ordinære gene-
ralforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på de ulige årstal og 4 på de lige årstal.
Genvalg kan finde sted. Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter. En vælges på lige årstal og en
på ulige. Valperioden er 2 år. Til revidering afmøllelaugets regnskab vælges 2 revisorer,
samt en revisorsuppleant. Valgperioden er 2 år. En vælges på lige årstal og en på ulige.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsam-
lingen, med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Intet bestyrelses-
medlem kan bestride 2 af disse poster samtidigt.
Bestyrelsen træffer beslutninger på foreningens vegne ved almindeligt flertal. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et indkaldt besty-
relsesmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørelse. Bestyrelsen fører referat
over de afholdte møder.
Tegningsberettiget er formanden og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan ikke uden
generalforsamlingens samtykke sælge eller pantsætte møllen.

-:

§7
Regnskab og økonomi

Møllelaugets regnskab følger kalenderåret og kassereren fører det daglige regnskab efter
retningslinier fra den samlede bestyrelse. Regnskabet afleveres til de valgte revisorer inden
den I. marts til revision. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalfor-
samling af den valgte kasserer.
Møllelaugets midler skal indsættes i bank eller sparekasse til bedst mulig forrentning.
Kontoen skal lyde på møllelaugets navn. Møllelauget opretter en girokonto for indbetaling
afkontingent og bidrag. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr.2.000,OO


