
Fejø Møllelaugs Generalforsamling 2021

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne. Den primære årsag er, at få ændret §2 om 
formål, således atformålet fremstår rigtigt.

Bestyrelsens kommentarer og forslag er som følger:

§1
Ejendomsoplysninger foreslås beskrevet som følger: 
Møllelauget ejer ejendommen Herredsvej 278 A og B, Fejø Mølle, matr. 43 c og v, Østerby
By, Fejø.

§2
Følgende tekst foreslås:
Møllelaugets formål er, at bevare Fejø Mølle i driftsmæssig stand - ”fuld” er 
taget ud.
Lauget kan støtte lokale foreninger og fællesskaber, når det efter bestyrelsens 
skøn direkte eller indirekte gavner Fejø Mølle.

§3
Det kendte problem med at man skal opkræve et kontingent, før det er 
vedtaget.
Det foreslås at fjerne hele afsnit 2 og i stedet skrive:
Generalforsamlingen vedtager kontingentet for det efterfølgende kalenderår. 
Kontingentet opkræves hos medlemmerne ved årets start.

§4
Afsnit 3 tilføjelse:
ved bekendtgørelse i Fejøbladet og på Fejø Mølles hjemmeside, samt ved 
mail til de mailadresser, som medlemmerne har oplyst til foreningen.

Afsnit 4 nyt forslag:
Forslag til den ordinære generalforsamling skal være skriftlige og formanden i 
hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. De offentliggøres for 
medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen på hjemmesiden og 
ved mail til de mailadresser, som medlemmerne har oplyst.

Afsnit 5 ændring linje 4ff:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter 
bestyrelsens modtagelse af medlemmernes forslag hertil, eller bestyrelsens 
flertalsbeslutning herom. Den indkaldes med mindst 8 dages varsel ved 
bekendtgørelse på Fejø Mølles hjemmeside og ved mail til de mailadresser, 
som medlemmerne har oplyst.



§5
Punkt 6 ændres:
- Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår

§9 Økonomi
Afsnit 3 nyt forlag:
Foreningens likvide midler skal anbringes på en almindelig bankkonto. 
Bestyrelsen forestår den daglige økonomiske drift og er bemyndiget til at 
optage lån til projekter, som er godkendt af generalforsamlingen.

§10 umuliggør vedtægtsændringer i utide, og betyder samtidig, at et lille flertal 
kan ændre vedtægterne.
Nyt forslag:
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte 
på en generalforsamling stemmer for forslaget, samt at mindst 10 procent af 
medlemmerne er til stede på generalforsamlingen.
Såfremt fremmødet ikke lever op til de 10%, kan der indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal 
uanset fremmødet.

Fejø, den 30. april 2021

Bestyrelsen


