
Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse

Formand: John Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv (59 27 53 29
E-mail: J..CH@KM.dk
Gitte Husballe, Skamstrupvej 34,
4440 Mørkøv (59 27 53 91
E-mail: ghhusballe@webspeed.dk
Ruth Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv (59 27 53 29
E-mail: ruth.christensen@image.dk
Gitte Husballe

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Øvrige medlemmer: Jens Christensen, Skamstrupvej 34
4440 Mørkøv (59 27 15 80
E-mail: jenschr@post6.tele.dk
Henry Bisgaard, Svalevej 2
4440 Mørkøv (59275786
Niels Blauner, Skamstrupvej 66
4440 Mørkøv (59 27 46 12
E-mail: blauner@mail.dk
Dan Birk Andersen, Skamstrupvej 64
4440 Mørkøv (4089 16 63
E-mail: danbirkandersen@sol.dk

Vingesuset udgives af Skamstrup Møl/e/aug.
Redaktører: Ruth+ John Christensen

Vi'siger tak til a/le, som støtter mø/leprojektet.Det være sig
med/emmer, bidragydere, mø//evenner, sponsorer, annoncører,

Kort sagt al/e, som med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser
e/ler økonomisk støtte er med til at bevare Skamstrup Mø//e.
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I skrivende stund ligger der sne
udenfor. Det er marts. Udsigten
til forår er ikke lige om hjørnet,
men ...!! Snart er det så vidt og så
er vi for alvor i gang med en ny
møllesæson.

Linierne for året 2004 er lagt. Og
der bliver nok at tage fat på. For
første gang står vi overfor en
sæson, hvor møllen kan være i
drift fra begyndelsen. Det er en
dejlig konstatering. Mølledriften
vægter da også højt i dette år,
hvor vi åbner sæsonen omkring
påske og fortsætter hver onsdag
og søndag med åben mølle frem til
efteråret. Vi håber på mange
besøgende.
Det er også vort ønske, at vi
snarest kan få etableret endnu en
kværn og ikke mindst en sigte, så
vi kan producere fint hvidt mel.
Arbejdet med dette er allerede i
gang.
Men der er mange andre opgaver
at tage fat på. Mølle, møllehus og
omgivelser skal vedligeholdes, de
velkendte traditionsrige arrange-
menter skal forberedes og afvik-
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John Christensen.

les, så vi har penge til de faste
udgifter og nye tiltag. Nye
initiativer skal tages,
mulighederne er mange. Det er
vigtigt, at vi ikke står i stampe!

Se i øvrigt oversigt over årets
planer inde i bladet.

For at det hele skal lykkes, er det
afgørende, at vi er medarbejdere
nok. De "gamle" vil forhåbentlig
fortsætte, men nye ansigter skal
til. Derfor opfordrer bestyrelsen i
dette blad også dig til at give en
hånd med! Der er brug for det og
opgaverne er forskellige og
alsidige. Der er - kort sagt - noget
for enhver!

Altså: "Kom ud af busken" og sig
til! Udover arbejde mener vi, at vi
kan byde på et godt og rart
fællesskab - det er jo vigtigt for
os alle.

Med denne opfordring sendes de
bedste møllehilsener til alle, med
ønsket om et godt mølle-år 2004.
På bestyrelsens vegne:

Bila9- tir-års-regnskab· 2003
Indtægter:

? Kontingenter:
Private gaver:
Fonde:
Renter: J

S-konto:
F-konto:

Garantbevis:
Arrangementer:

Salg af diverse:

Annoncer:

I alt:

Udgifter:
Administration:

Møllearbejde:

Arrangementer:

Køb af diverse:

Annoncer:

Forsikringer:

21.200,00
49.962,50
20.000,00

Kommentarer:
der. er 212 medlemmer i møllelauget

235,25
2.314,65

250,00
50,00

433,75
1.254,81

I alt:

Bergiafonden

3.060,14
43,80
516,39

93.211,75 vi har afholdt generalforsamling,
byfest, andespil og 2 jule-
markeder
salg af vin: 3.252,00 (udover arrang.)
salg og entre i møllen: 11.947,25
annoncer i to vingesus

15.199,25

7.400.00

210.593.83

4.538,46
Kommentarer:
gebyrer:
frimærker, papir m.m.
Kontingenttil møllerforening:
Kontingent til lok.Hist
indbetali ngskort
blækpatron, stempel m.m.

476.510,05 mat. til møllen
løn
drift:

69.655,46
393.069,86 ,.

13.784,73

El: 12.530.18
Vand 350,00
Skat: 830.49
Benzin: 74,06

31.759,55 indkøb til de forsk. arrangementer og
arbejdsdage
indkøb af vin og bluser7.900,70

7.190,08 annoncering af byfest, andespil og
julemarkeder
ansvarsforsikring
bygningsforsikring
erhvervssygdom

12.314,20 662.00
10.452,25

1.199,95

Ruth Christensen 19540.213.04
Januar 2004



Skamstrup, januar 2004 Skamstrup møllelaug

Årsregnskab for Skamstrup Møllelaug
Året 2003

Indtægter Udgifter

Kontingenter kr 21.200,00 Administration kr 4.538,46
Private gaver kr 49.962,50 Møllearbejde
Fonde kr 20.000,00 mat. til møllen kr 69.655,46
Renter: .løn kr 393.069,86
S-konto kr 3.060,14 drift kr 13.784,73
F-konto kr 43,80 Arrangementer kr 31.759,55
Garantbevis kr 516,39 Køb af diverse kr 7.900,70
Arrangementer kr 93.211,75 Annoncer kr 7.190,08
Salg af diverse kr 15.199,25 Forsikringer kr 12.314,20
Annoncer kr 7.400,00

I

indtægter udqif ter I J
i alt: kr 210.593,83 i alt: kr 540.213,04

årets underskud: kr (329.619,21)

Status pr. 31.12.03

kr
kr
kr

382.206,63

(329.619,21)

52.587,42

Beholdningpr. 1.1.2003

underskud
Kassebeholdningpr.31.12.02

Indestående i SparekassenSjælland kr 48.372,48
Kontantbeholdning kr 4.214,94
Saldo kr 52.587,42

Skamstrup. den 8.1.2004
J6hn Christensen, formandRuth Christensen,kasserer

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i orden, den 2004

Erik Johansen, revisor Kaj Nitschke, revisor

18
, .

t •

Indkaldelse til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DEN 13. MAJ 2004
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 suppleant og revisor
9. Eventuelt

Ifølge vedtægternes §6 skal der på lige årstal vælges 4 personer.
Påvalg er derfor:

John Christensen, Jens Christensen,
Gitte Falster Husballe, Henry Bisgaard.

Der skal vælges en ny suppleant
og en revisor.

Påvalgsomrevisor er : Erik Johansen
Beggevælges for 2 år.

Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlingen
har betalt kontingent for 2004 og kun ved personlig fremmøde.

Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen
i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

3



M0LLEDAGBOGEN
FORTÆLLER

så er det blevet 2004 og et nyt
mølle-år er i gang. Men inden vi
for alvor - med forårets komme -
tager fat på det, er det tid igen
at se tilbage på de måneder, der
forløb siden sidste "Vingesus"!

Oktober, november og
december 2003.
Rent arbejdsmæssigt var der
stor travlhed i møllen i oktober
måned. Det uheld - som indtraf
under kørsel med møllen i
september (omtalt i sidste
dagbog!) og som forårsagede
skader på div. hjul og drev -
krævede en omfattende
restaurering og fornyelse af
kamme, stokke, kiler m.m. Det
lykkedes os at få møllen køreklar
igen mod slutningen af sæsonen.
Samtlige gamle kamme og stokke
blev fornyet, så det skulle ikke
være fra den side, at vi får evt.
problemer med kørslen foreløbig.

I slutningen af oktober holdt vi
det 2. stormøde. Ca. 25 var mødt
frem og gav deres mening til
kende om den fremtidige
mølledrift m.m. Alle
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tilkendegivelser indgår nu
bestyrelsens planlægning af den
kommende sæson.
Snart var det tid til det
traditionsrige "gammeldag' se
andespil". For 10. gang løb det af
stabelen i forsamlingshuset og
blev - som altid - bakket godt op.
120 var forsamlet til en hektisk
spilleaften, som indledtes med en
stor overraskelse, idet vi atter
modtog en meget flot gave på kr.
5000 fra Lions Club i Tornved.
Et herligt skulderklap fra en
forening, som selv ved af at
knokle for at samle midler
sammen.Tak for det!
Andespillet gav et pænt
overskud på ca. 6000 kr.
Midt i november sluttede vi
sæsonen med kørsel af møllen.
Samlet set havde åbningsdagene
i 2003 givet os en god indtægt
takket være de mange
besøgende, ligesom vi havde fået
god erfaring med møllens
drift.

Arbejdsdagene fortsatte. Vi gik
bl.a. i gang med en lille tilbygning
til containeren med henblik på
udvidelse af gode
opbevaringsmuligheder af
værktøj, redskaber, træ m.m.

BEREDSKAB I

Som omtalt i sidste blad, er det vigtigt at vi fremover er
påpasselige i alle henseender, når møllen er i drift.
Men: Også når møllen ikke er i drift og ingen derfor er
tilstede i -leIler omkring møllen, er det vigtigt at holde øje
med den.
DERFOR: Vi opfordrer alle borgere i Skamstrup til dagligt at
holde et vågent øje med møllen og tage et medansvar for at
indberette om f.eks.
- Mislyde fra krøjeværk og vinger.
- Evt. bevægelse af vinger uden for åbningstider.
- Røgudvikling.
- Færdsel af mistænkelige personer, eller legende

børn på møllen.
Bestyrelsen har nedsat en beredskabsgruppe, som altid kan
kontaktes, om noget synes unormalt ved møllen. Ring hellere
en gang for meget, end en for lidt!

Gruppen består af følgende personer:
Jens Christensen tlf.nr. 59271580 1 21784552

Bjarne Bach tlf. nr. 59275307 120328304
Poul Erik Rasmussentlf. nr. 59265937 1 29261059

Dan Birk Andersen tlf. nr. 40891663
Erik Larsen tlf.nr. 59274255 1 40752480 / 21840559

Ved brand eller andet som kræver myndighedernes hjælp:
Alarm 112. 17
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BETON & MURERARBEJDE:
PER OG WALTHER JENSEN, TLF. 59 27 41 19
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Telefon 59 27 5016

SALG - SERVICE - REPARATION

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

Meredin. Kallundborg Tømmerhandel a/s
com Bredgade 48 • 4400 Kalundborg' TIl. 59 51 00 51 • Fax 59 51 00 50
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Julemarked 2003.
Inden vi fik set os om var det tid
ti I årets julemarked. Det fandt
sted den 13. og 14. december -
altså over en weekend
modsætning til tidligere. Forud
var gået div. forberedelser med
fremstilling af mange smukke
håndlavede ting og sager,
arbejdet i skoven med juletræer
som "løn" m.m.
Trods rigtigt dårligt vejr i hele
weekenden fik vi et flot
økonomisk resultat ud af det. Vi
må prise os lykkelige for, at så
mange har gjort det til en fast
tradition at besøge markedet
uanset vejrlig. Et overskud på ca.
20.000 kr blev med glæde lagt i
den slunkne møllekasse.
Der skal virkelig lyde en rigtig
STOR TAK til alle, som bidrog
med ting og sager, tid og
kræfter, lyst og energi , før,
under og efter markedet.

Dermed sluttede mølleåret 2003.
Tilbage var at gøre kassen op og
det viste sig, at vi kunne gå ind i
det nye år med en beholdning på
ca. 52.000 kr.

Januar og februar 2004.
Ja, længere når vi ikke i denne
omgang, da vi skal have

"Vingesuset" ud i god tid før vi
for alvor starter op.

Dog er vi så småt i gang allerede.
Bestyrelsen har holdt møder og
har forberedt indholdet af det
nye mølle-år. Ligeledes er
"møllebanden" gået i gang, bl.a.
med at bygge redskabsskuret
færdigt. Også arbejdet med at
installere nyt mølleinventar er i
gang. Således har en gruppe
været på Fyn for at se på sigter
og den 2. kværn tager langsomt
form. Der forestår også i år en
række praktiske arbejder, som
skal udføres. Der er tale om
såvel nyetableringer som
vedligeholdelse, så der bliver
nok at tage fat på for
"møllebanden" i takt med at
foråret indfinder sig.

Møllehåndbog.
Endelig skal det nævnes, at et
meget vigtigt "redskab" - for os
selv, som for andre
mølleinteresserede - er ved at
være færdiggjort: nemlig en
omfattende håndbog om
Skamstrup mølle.
Jens Christensen har forestået
det store og flotte arbejde, som
snart kan rekvireres af evt.
interesserede for et mindre
beløb. 5



Og dermed slutter så
mølledagbogen for denne gang.
Det sker på et tidspunkt, hvor
folk allerede begynder at ringe
for at bestille dato og tid for en
fremvisning af møllen. Det
tegner godt for den kommende
sæson.
Tak til enhver, som på den ene
eller anden måde var med til at
gøre 2003 til et rigtigt, rigtigt
godt mølle-år, året, hvor vi
endelig langt om længe fik lov at
se vingerne dreje og kværnen
arbejde. Det var en stor
ti Ifredssti IIeise.
Med ønsket om et godt 2004: De
bedste hilsener: John C.

Ny møllevin
~1J\\\\)Cb l:'lllttt 200'1 STØT MØLLEN!

Det kan du gøre bl.a. ved
at købe din rødvin i

Super-Best
i Jyderup, som forhandler

årets Tomved vin til fordel
for Skamstrup Møllelaug.
Vinen forhandles også af

møllelauget selv!

Pris:
40.00/ flaske

110.00/ 3 flasker

/'

• Entreprenør
• Aut. Kloakmester

•
Bcnnebovcj 7 . 4440 Mørkøv

Tlf. 5927 4005
Fax 5927 4190

I
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BRØD FRA LANDBAGEREN

SKAMSTRUPVEJ 35 - TLF. 59275366
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Sparekassen Sjælland

Hovedgaden 28 ' 4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 50 42
Fax 59 275015
moerkoev@spks.dk
www.spks.dk.

DagligBrugsen
Ringstedvej 7, Mørkøv.

FRISK MED DET HELE - OGSÅ MED PRISEN!

/~~~'
{-§-~~ '.
, Hoved~aden 1-'\et

Mørkøv
~---

Holbækvej 254. 4440 Morkøv
TIl. 59 27 43 34 & mobil: 2127 8433

-- ...••..'""'f;l-

/i 1:".r'i\\~ Entreprenør ~ ..1J"
" '7:"f') Q fJ •.~fOCUS

Mørkøv
Tlf.59275162

Alt i spil-
Det er lige os!

Søren Handrup Jensen
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Bestyrelsen har besluttet at afholde 2 arbejdsdage hver

måned. Der startes altid med morgenkaffe kl. 9.00 i
møllehuset.

Arbejdsdage:

Lørdag,13. marts
Lørdag, 10. april
Lørdag, 1. maj
Lørdag, 5. juni
Lørdag, 7. august
Lørdag, 4. sept.
Lørdag, 2. oktober

Lørdag, 27. marts
Lørdag, 24. april
Lørdag, 15. maj
Lørdag, 19. juni•
Lørdag, 21. august
Lørdag, 18. sept.
Lørdag, 16. oktober

7

Guide - kursus:
Hvis du godt kunne tænke dig at guide vores

besøgende gæster rundt i møllen, men ikke føler
dig helt sikker i møllens historie, opbygning

redskaber m.m.,vil vi tilbyde dig et kursus derom
Tilmelding til:

~::\:.~-""':1:{~:~.•~;,-. -.»

:~"{~~~)~~t/'~;~"'.:

Jens Christensen
Te/. 59 27 15 80



EFTERLYSNING
Kære medlemmer
For at kunne gennemføre vores aktivitetsplan har vi brug for
mange hjælpere. Der er opgaver til enhver, som har lyst til at
være aktiv.
Vi har brug for:

- møllere ( vi tilbyder lærlingepladser)
- guider (vi tilbyder kursus! )
- bagere til andespil, julemarkedet
- folk der vil producere ting til julemarkedet
- folk der vil holde møllegrunden pæn

( græsslåning, lugning)
- folk der kunne fremvise noget (gammelt) håndværk,

i de arbejdende værksteder
( spinde, dreje, stenslibning, væve, strikke,

lave ost eller andet mad )
- en PR-medarbejder
- snedkere til foreliggende reparationer
- en familie, der vil opdrætte vores ællinger til

andespillet
- en, som kan "brænde" sponsornavne i spåner
- folk, som kunne lave en udstilling med vores gamle

rekvisitter, lave skilte og beskrivelser dertil
., og meget andet

Hvis der er n0get du godt kunne tænke dig af ovenstående
opgaver, vil vi meget gerne høre fra dig. Du må gerne ringe til en
af bestyrelsesmedlemmerne og fortælle, hvad du kunne hjælpe
med, hvornår du kan deltage i aktiviteterne, om du har lyst til at
blive guide-uddannet, om du kunne tænke dig at blive møller-
lærling mm.

Husk: vi har' brug for mange hjælpende hænder hvis
aktivitetsplanen skal gennemføres.

8

Frede Vind tømrer-og snedkermester ApS

5927 5632
• Tef,U"AAAUJOI •- Nybygning - Ombygning

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

I/O
Z...
o
"...
JI•"GI

LU~
• PlfOICfAAA8fJOl •

•Ql.. •••
•••••c••Cl...
Cl
1
El•..

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'i~O"K"o . M"kloh,od" & ,d"io'o,

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

13
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Kør dansk

DK-Benzin Mørkøv
Tove Damgård

Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

MØRKØV-HALLEN

Skamslrupvet 5 . 4440 Mørkov

Tel! 592755 12

STATOIL Servicecenter

,•.....

LIZZI OG CARL JORGEN SORENSEN

Holbækvej 239
4440 Mørkøv
TIt. 59 27 53 56
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Husk:

Landsmølledagen
den 3. søndag i juni

med åbne møller landet over.
r'" .. ,.

øiqence SKer I og omkrinq
Skamstrup Mølle

Fra kl. 11.00-16.00
møllen maler

arbejdende værksted(er)
hestevognskørsel

salg af kaffe, kage m.m.

læs mere om det, når tiden er inde på vores

nye hjemmeside - nye hjemmeside

Klik dig ind på

www.skamstrupmolle.dk
og du får en masse information om bl.a. vores

arrangementer, møllens historie, de to byggeperioder,
åben mølle-datoer og meget mere!

Der er en undermenu kun for medlemmer, som kræver
adgangskode. Hvis du er interesseret i at bruge koden, så

ring til et af bestyrelsesmedlemmerne og få den udleveret.

9



Aktivitetskalender 2004------- -
Måned Arbejdsdage Antal arrangementer Antal Andre opgaver Antal

aktive aktive aktive
2 arbejdsdage:
Færdiggøre udhus 3 Hjemmesiden gøres klar 1-2

januar Indrette værksted 2
Lave dele til grutnings-kværn 2

2 arbejdsdage: Foreningers formandsmøde 4-8 Turistbrochuren gøres klar 1-2
februar Færdiggøre udhus 3 Færdiggøre håndbog

Indrette værksted 2
Lave dele til grutnings-kværn 2
Fabrikere siqte 3
2 arbejdsdage: Guide- kursus 1-2 Vingesus 1-2
Fabrikere sigte 3

marts

2 arbejdsdage: Åben mølle ons + søn l guide Opdatere hjemmesiden 1-2
Fabrikere sigte og installere den 3 2 møllere Indrette udstilling 1-3

April Vejbelysning 3 l i cafe Lave skilte og beskrivelser til 1-2
Udskifte låse 2 Arbejd. værksted lx mån. 1-2 udstillingen

2 arbejdsdage: Generalforsamling: Bestyrelsen Fremstille sponsorspåner og 1-2
Havearbejde, græs-slåning 2 opsætte dem

Maj Installere kværn 3 Åben mølle ons + søn l guide
Lave udemøbler 4 2 møllere

l i cafe
Arbe id. værksted lx mån. 1-2

2 arbejdsdage: Åben mølle ons + søn l guide Købe ællinger og opdrætte dem 1-2
juni Havearbejde, græsslåning 2 2 møllere

Reparation af murværk 2 l i cafe
Male møllen Arbejd. værksted lx mån. 1-2

IMølledag: 3. søndag 4-5
I

I I

I i

I Arbejdsdage Antal: Arrangementer I Antal aktive ! Andre opgaver ---;Antal hjælpe~i

ijtili-- - --1-Have-arbeJd·-e-, g--r-æ-s-_---+~-k-t-iv-e----~J.ben-m-øl-Ie-o-n;_+-s-ø-n---f-1-1-9-U-id-e-----+I--------- --------(--------1
slåning 2 møllere

l i cafe
1-2

måned

Arbejd. værksted lx mån.

August Havearbejde, græs-
slåning
Maling af vindue, døre i
møllehuset

2

4-8

Åben mølle ens + søn

Arbe id. værksted lx mån.

l guide
2 møllere
1 kaffe
1-2

September Havearbejde, græs-
slåning
Reparere og installere
valse
Male krøjeværk

2

3

2

Åben mølle ons + søn

Arbe.id. værksted lx mån.

1guide
2 møllere
1 kaffe

1-2
Oktober

Havearbejde,
græsslåning

2
Åben mølle ons + søn

Arbejd. værksted lx mån.

1guide
2 møllere
1 kaffe
1-2

Julemarkedsplanlægning
Vingesus
Fremstilling af ting til
julemarkedet

2
1-2
så mange som
mulige

November 1-2andespil Bagere: 6
Arrang.2
Opråber 2
Sælgere 4

Slagte ænder

December Hente juletræer
Arbejde i skoven
Indrette boder m.m.

5-8

3

1. weekend julemarked Bagere 6
Fremst. 8-10
Sælgere: 10



§8
Medlemmernes og bestyrelsens ansvar

Der påhviler hverken de enkelte medlemmer afmøllelauget eller enkelte medlemmer al
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.

§lO
Møllelaugets ophør

Bestemmelse om Skamstrup Møllelaugs opløsning kan kun træffes efter samme regler. S()11l

er gældende for vedtægtsændringer.
Ved Skamstrup Møllelaugs ophør overdrages møllelaugets aktiver efter følgende prioritet
til:

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

såfremt disse vil overtage møllens drift. I 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.10.04.00 mht. til formål, efter branden.
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Vedtægter
for Skamstrup Møllelaug
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§l
Navn og hjemsted

Foreningens navn er SKAMSTRUP M0LLELAUG. Dens hjemsted er Skamstrup by,
Tornved 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 turistrnæssig 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 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag derom. Ekstraor-
dinær generalforsamling indkaldes ligeledes med 14 dages varsel med motiveret dagsorden
og senest 30 dage efter fremsættelse af forslag derom.
De på generalforsamlinger behandlede forslag afgøres ved almindeligt flertal, for så vidt
der ikke efter gældende vedtægter kræves kvalificeret flertal (§9 og §1O).

25-01-04

§5
Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:

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

§6
Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 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-
hngen, med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Intet bestyrelsesmed-
lem kan bestride 2 af disse poster samtidigt.
Ilestyreisen 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.
I egningsberettiget er formanden og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan ikke uden
general forsamlingens 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-
saml ing af den valgte kasserer.
Møllelaugets midler skal indsættes i bank eller sparekasse til bedst mulig forrentning. Kon-
toen skal lyde på møllelaugets navn. Møllelauget opretter en girokonto for indbetaling af
l.ont ingent og bidrag. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr.2.000,OO


