
Fejø Møllelaug – formandens beretning

Fejø, den 06. juni 2021

Generalforsamlingen lørdag den 6. juni 2021

Formandens beretning for året 2020

1. Velkomst. 
På vegne af Fejø Møllelaugs bestyrelse skal jeg herved byde velkommen til 
Generalforsamlingen 2021. Nærværende generalforsamling er igen i år udskudt til, 
grundet at forsamlingskravet først nu er lempet, således at vi kan afholde en 
udendørs generalforsamling på Fejø Mølle

2. Bestyrelsesarbejdet

Året 2020 var arbejdet i bestyrelsen for Fejø Mølle hovedsagelig koncentreret om 
møllecafén grundet coronapandemien samt planlægningsarbejdet vedrørende for 
opførelsen af det nye hus, der skal erstatte vores gamle teltkonstruktion. Herudover har
bestyrelsen vurderet behov for en justering af vore vedtægter, hvilket vi i dag 
behandler under dagsordens punkt 5.

Bestyrelsen blev efter den udskudte generalforsamlingen i maj måned 2020 
konstitueret med valg af Jan Holger Kristensen som formand, Marianne Hertling som 
kasser og Steen Blaabjerg som næstformand.
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Vi har afholdt 5 stk bestyrelsesmøderne som planlagt, men med den krævede afstand 
efter gældende regler og styret af vores aktivitetsliste, som løbende opdateres før og 
efter møderne.

Det lykkedes os endeligt imod årets slutning at komme ind i programfasen for 
opførelsen af det nye hus, efter at have sikret det økonomiske fundament samt opnået 
enighed om en endelig igangsætning. Fase 0 er at opnå en byggetilladelse fra Lollands 
Kommune hvilket nu pågår.

3. Drift og vedligeholdelse

Vi har ifølge vores vedligeholdelsesplan fået malet omgangen i 2020. Møllen har 
desværre ikke kørt, og derfor har vi ikke malet mel.

4. Økonomi

Jeg overlader dette emne til dagsordenens punkt 4. Jeg vil dog nævne her, at Fejø 
Møllelaug har en sund økonomi, og at der også for året 2020 igen er et pænt overskud 
kr. 144.586
Egenkapitalen udgør 4.285.025 kr.

Kontingent for 2021 indstilles til Generalforsamlingen til at være det samme beløb 
som sidste år, nemlig 100 kr. pr. husstand.

5. Modtagelse af gaver

I 2020 modtog Fejø Mølle kontingentbidrag fra vore medlemmer i alt kr. 6200.

Vi arbejder fortsat med projekt Møllespån, der synligt i møllen hædrer donatorer, som 
økonomisk har bidraget væsentligt til Fejø Mølles genopbygning. 

6. Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje

Fejø Mølle havde et usædvanligt højt besøgstal i 2020 . På trods af at stort set alle 
turistbusser udeblev, var beslutningen om fri færgefart i sommeren helt klart 
hovedårsagen til at Fejø Mølle fik det højeste besøgstal nogensinde . Fejø Mølles Café 
var et tilløbsstykke, som med kaffen og kage sikrede, at der var forplejnings-
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muligheder for turisterne. For at tilgodese alle de mange turister blev åbningstiderne 
udvidet samt sommeråbningen forlænget frem til september. 

Der blev ikke afholdt arrangementer eller anden form for medlemspleje på møllen i 
2020 grundet pandemien.

7. Sammenfatning for driftsåret 2020 - Væsentlige gennemførte
aktiviteter i 2020

Igen i 2020 kom Fejø Mølle ud med en god økonomi – Vi havde kun begrænsede 
vedligeholdelsesarbejder på møllen

Vi takker vore møllersvende, som trofast sørger for at tage vare på møllen med Hans 
Christian i spidsen.
Endelig også stor tak til driften af Møllebutikken med uvurderlig indsats af 
Møllepigerne, som sikrer, at Fejø Mølle altid er et godt sted at komme, og herved 
sikrer, at vi kan vedligeholde møllen, uden at have usikkerhed om vi har midler hertil. 
Indtægten fra cykeludlejningen har også medvirket til sikring af Fejø Mølles drift med 
godt resultat.

- - - 

Formand Næstformand
Jan Holger Kristensen Steen Ingerslev Blaabjerg
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