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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag.  

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af revisor og suppleant. 

9. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent 

           Formanden bød velkommen og foreslog Søren Lorentzen som dirigent.  

           Søren Lorentzen accepterede indstillingen og blev valgt. 

           Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til          

           Møllelaugets vedtægter. 

Ad 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 

           Marianne Hertling blev valgt til protokolfører. 

           Valg af stemmetællere blev udsat til der eventuelt blev brug for dem. 

 Ad 3. Formandens beretning for året 2021 

Formanden konstaterede at det, efter Corona, igen var muligt at afholde generalforsamlingen 

som vanligt i henhold til vedtægterne, på trods af at det kun er 6 måneder siden ,den sidste 

generalforsamling blev afholdt. 
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a. Bestyrelsesarbejdet 

I 2021 var arbejdet i bestyrelsen hovedsageligt koncentreret om møllecafeen og 

myndighedsarbejdet vedrørende opførelsen af det nye hus, der skal erstatte den tidligere 

teltkonstruktion. Dette arbejde har været meget tidskrævende.  

Bestyrelsen har opdateret Fejø Mølles hjemmeside samt udbredt nyttige informationer på 

forskellige elektroniske platforme. Derudover har bestyrelsen valgt at afhænde møllens 

aktivitet med cykeludlejning, da opgaven blev for omfattende til, at vi kunne magte den. 

 

Bestyrelsen blev, efter den udskudte generalforsamling i 2021, konstitueret med valg af  

Jan Holger Kristensen som formand, 

Steen Blaabjerg som næstformand og 

Pia Andersen som kasserer. 

 

Der har, som planlagt, været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 2 ekstraordinære virtuelle 

møder. 

 

Grundet pandemien lod byggetilladelsen, til det nye hus, vente på sig. Lolland Kommune 

nåede ikke at godkende den i 2021, som bestyrelsen havde forventet. 

Byggetilladelsen har vi modtaget her i 2022. 

 

b. Drift og vedligehold. 

 

Vi har i året introduceret en forårs-og efterårsarbejdsdag, hvor medlemmer, og hvem der 

eller kunne tænke sig det, kunne give en hånd med i det forfaldende arbejde.                       

Vi takker alle der deltog i det frivillige arbejde. Bestyrelsen har besluttet at gentage disse 

arbejdslørdage igen i 2022. 

Møllen har kørt 2 gange i 2021 til glæde for de besøgende, men der er ikke blevet malet 

mel. 

Der har været udfordringer med indtrængende vand fra mølletoppen. Det er midlertidigt 

stoppet, men endnu ikke afsluttet. 
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c. Økonomi. 

       Fejø Møllelaug har stadig en sund økonomi, Der var i året 2021 et overskud på kr.36.000,- 

       Egenkapitalen udgør kr.4.429.927,- 

       I 2021 modtog Fejø Møllelaug kr. 6450,- i kontingentbidrag. 

        

  d.  Modtagelse af gaver               

       Vi arbejder stadig med projekt Møllespån, der synligt i Møllen hædrer donatorer, der  

økonomisk har bidraget væsentligt til Møllens genopbygning. 

 

e. Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje. 

 

Fejø Mølle havde et højt besøgstal i 2021. På trods af at stort set alle turistbusser udeblev i 

2021, var den fri færgefart igen årsag til at Fejø Mølle fik et højt besøgstal. Fejø Mølles cafe 

blev et tilløbsstykke, og der blev solgt kaffe og kage i stor stil. 

For at tilgodese de mange turister blev åbningstiderne udvidet, og sommeråbningen 

forlænget frem til september. 

 

Der blev ikke, på grund af pandemien, afholdt arrangementer eller anden form for særligt 

medlemspleje på møllen i 2021. Dog var der god underholdning ved Anette Svaabæk en 

række søndage i sensommeren, hvor hun sang of fortalte historier fra Fejø. 
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     f.     Sammenfatning for driftsåret 2021. 

 

Igen i 2021 kom Fejø Mølle ud med en god økonomi, og der var kun begrænsede 

vedligeholdsarbejder på møllen. 

Det afspejles i Møllens overskud, at cykeludlejningen ikke længere er en del af Møllens 

aktiviteter. 

Vi takker vore møllesvende, som trofast sørger for at tage vare på møllen med Hans 

Christian Nielsen i spidsen. Ligeledes takker vi Dem, der stiller op for at lære at køre med 

møllen. 

Endelig en stor tak til” Møllepigerne” der sikrer at Fejø Mølle altid er et godt sted at 

komme, og derved bidrager til møllens vedligeholdelse. 

 

 

Da der ikke var spørgsmål til beretningen, erklærede dirigenten den godkendt. 

 

Ad 4. regnskab. 

              

           Kasserer Pia Andersen gennemgik regnskabet. 

           Regnskabet udviser et overskud på kr. 36.623,00 

           Egenkapitalen udgør kr. 4.465.927,00 

           Kassereren gjorde opmærksom på at der i kontantbeholdningen indgår kr. 353.200,00 som  
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           Møllen har modtaget fra Fonde og Erhvervsstyrelsen til det kommende byggeri. 

           Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

 

Ad 5. Indkomne forslag. 

           Der var ingen indkomne forslag. 

Ad. 6 Fastsættelse af kontingent. 

           Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 100,- for det kommende år for en   

           husstand. 

           Dette blev vedtaget. 

 

Ad. 7  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

            Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

            Steen Blaabjerg, Pia Andersen og Marianne Hertling, der alle var villige til genvalg, 

            og Morten Henningsen Der ikke ønskede genvalg. 

             Steen Blaabjerg, Pia Andersen og Marianne Hertling blev genvalgt. 

             I stedet for Morten Henningsen opstiller bestyrelsen Peter Clemmensen, Dybvigvej 

             Peter Clemmesen blev indvalgt i bestyrelse            

             Som suppleanter genopstillede Søren Lorentzen og Charlotte Berner 

             Begge blev genvalgt. 

              

   Ad.8 Valg af revisor og revisorsuppleant.       
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             Til revisor genopstilles Inge Larsen, der var villige til genvalg. Inge Larsen blev valgt. 

             Til revisorsuppleant foreslog bestyrelsen Jan Normann.  Jan Normann blev valgt. 

   

 Ad.9. Eventuelt.  

            Der var spørgsmål fra deltagerens om hvornår vi ved mere om husbyggeriet. 

            Steen Blaabjerg svarede at det havde været en lang proces. 

            Der skulle laves et projekt, fremskaffes midler og sende projektet i udbud til udvalgte 

            Håndværkere, 

            På grund af markedssituationen er det svært for håndværkerne at afgive et tilbud til en fast  

            pris. 

            Ligeledes på grund af markedssituationen kan byggeriet blive så dyrt, at vi kan blive nødt til  

            At aflyse det. 

            Uanset om byggeriet bliver gennemført eller ej, vil huset ikke blive taget i brug i  

             Indeværende år. 

             Sten Blaabjerg gjorde opmærksom på, at der er arbejdsdag på møllen lørdag den 7. maj, og      

              alle der har lyst er velkomne. 

              Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for  

              Afsluttet. 

 

Dirigent     Referent 

Søren Lorentzen    Marianne Hertling 
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