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 Fejø Møllelaug – formandens beretning 

      
 

     Fejø, den 26. marts 2022 

 

 

Generalforsamlingen lørdag den 26. marts 2022 
 

 

Formandens beretning for året 2021 
 

 

1. Velkomst.  
På vegne af Fejø Møllelaugs bestyrelse skal jeg herved byde velkommen til 

Generalforsamlingen 2022. Nærværende generalforsamling er igen mulig at afholde 

som sædvanligt iht. Vedtægterne på trods af at det kun er ca. 6 måneder siden vi 

holdt sidste Generalforsamling, da forsamlingskravet med videre nu er afskaffet. 
 

 

2. Bestyrelsesarbejdet 
 

Året 2021 var arbejdet i bestyrelsen for Fejø Mølle hovedsagelig koncentreret om 

møllecafén. Ligeledes har myndighedsarbejdet vedrørende opførelsen af det nye hus, 

der skal erstatte vores gamle teltkonstruktion været tidskrævende. Bestyrelsen har 

opdateret Fejø Mølles hjemmeside samt udbredt nyttige informationer på forskellige 

elektroniske platforme. Derudover har vi i bestyrelsen valgt at afhænde vores aktivitet 

med cykeludlejningen, da vi ikke kunne magte denne opgave mere. 
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Bestyrelsen blev efter den udskudte generalforsamling i juni måned 2021 konstitueret 

med valg af Jan Holger Kristensen som formand, Pia Andersen som kasserer og Steen 

Blaabjerg som næstformand. 

 

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder som planlagt samt 2 virtuelle ekstraordinære møder. 

 

Grundet pandemien lod byggetilladelsen vente på sig, da Lollands Kommune ikke 

nåede til en godkendelse i 2021 som vi havde forventet. Byggetilladelsen har vi fået 

her i 2022. 

 

3. Drift og vedligeholdelse 
 

Vi har i året introduceret en forårs- og efterårs arbejdslørdag, hvor medlemmer og 

hvem der i øvrigt kunne tænke sig at arbejde lidt for Fejø Mølle har haft mulighed for 

give en hånd med ved forefaldne arbejder. Dette frivillige arbejde siger vi tak for til 

alle der deltog. Bestyrelsen har besluttet at gentage disse arbejdslørdage igen i år. 

Møllen har også kørt 2 gange til glæde for alle besøgende, men vi har ikke malet mel. 

Vi har haft udfordringer med indtrængen vand i toppen af møllen som er midlertidigt 

stoppet, men ikke afsluttet 
 

4. Økonomi 
 
Jeg overlader dette emne til dagsordenens punkt 4. Jeg vil dog nævne her, at Fejø 

Møllelaug stadigvæk har en sund økonomi, og at der for året 2021 er overskud kr. 

36.000 

Egenkapitalen udgør kr. 4.429.927. 

I 2021 modtog Fejø Mølle kontingentbidrag fra vore medlemmer i alt kr. 6.450. 

 

Kontingent for det efterfølgende kalenderår, som er 2023, indstilles til 

Generalforsamlingen til at være det samme beløb som i år, nemlig 100 kr. pr. husstand. 
 

 

5. Modtagelse af gaver 
 

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

udeblev, var beslutningen om fri færgefart i sommeren igen en årsag til, at Fejø Mølle 

fik et højt besøgstal. Fejø Mølles Café var igen et tilløbsstykke, og der blev solgt kaffe 

og kage i stor stil. For at tilgodese alle de mange turister blev åbningstiderne udvidet 

samt sommeråbningen forlænget igen frem til september.  

 

Der blev ikke afholdt arrangementer eller anden form for særlig medlemspleje på 

møllen i 2021 grundet pandemien. Dog var der god underholdning ved Anette 

Svaabæk en række søndage i sensommeren. Hun fortalte Fejø historier og sang også. 

 
 

7. Sammenfatning for driftsåret 2021 - Væsentlige gennemførte 

aktiviteter i 2021 
 

Igen i 2021 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 Nielsen i spidsen. Vi takker også Dem som med stor interesse i at lære at 

køre med møllen frivilligt stiller op til dette arbejde. 

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 

bidrager til, at vi kan vedligeholde møllen. Cykeludlejningen er nu ikke mere en 

indtægtkilde, hvilket afspejles i vort overskud. 
 

 

- - -  

 

Formand     Næstformand 

Jan Holger Kristensen    Steen Ingerslev Blaabjerg 


