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Referat af generalforsamling på møllen 26/3 2019 

Til stede ca. 27 personer inkl. 5 nuværende og 3 kommende bestyrelsesmedlemmer, Svend Aage og 

Heinrich, som, efter en kort velkomst og orientering om aftenens forløb ved Helle, indledte med en 

diasserie med billeder, taget af Heinrich og sat sammen til en reportage med overskrifter af Svend Aage. 

Efter 1. gennemsyn var der rundvisning på møllen, hvor der var mulighed for at se på detaljer fra 

restaureringens 1. etape. Grethe havde lavet ærtesuppe, som derefter blev serveret. Hertil kunne købes øl 

og vand. Mens suppen fortæredes blev mølle diasshowet vist endnu engang, hvorefter Svend Aage 

henledte opmærksomheden på Lokalhistorisk Arkivs afdeling vedrørende Bogø Mølle, og der blev fortalt 

lidt om møllens udvikling, dette illustreret af fotos. 

Derefter blev selve generalforsamlingen ’skudt i gang’. 

1. Valg af dirigent: Ove Paarup havde tilbudt at være dirigent. Han kunne melde, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

2. Formandens beretning: Helle B havde delt sin beretning i to: Det forløbne år på møllen og 

restaureringsforløbet. Det forløbne år på møllen: Mange arrangementer over sommeren, Loppe-

Shoppe Road, Julemarked og Juleforestilling som de højdepunkter, de er. Problemer, vi har skullet 

forholde os til, fordi møllen har været en arbejdsplads. Mange besøgende, mange hjælpere til at få 

det hele til at fungere, både som vagter og som hjælp til praktiske opgaver. Restaureringsforløbet 

har været præget af forsinkelser, frustrationer og rod i fakturaer, men også af et 

håndværksmæssigt tilfredsstillende forløb. 

Der henvises til referat af Formandens beretning, bilag 1, som kan ses vedlagt på Portalen og 

Tidende. 

3. Grethe gennemgik det reviderede regnskab for hhv. møllen og byggeriet, kaldet Projektregnskab. 

Møllen har haft mange uforudsete udgifter og en større medlemstilgang, men derudover ikke 

væsentligt højere indtjening, end vi plejer, derfor er der tæret på kassebeholdningen. Vi har købt 

aktier grundet krav til at få den service (kassekredit), vi havde brug for til byggeriet. To konti er 

slået sammen til en, så vi nu har en konto til møllen og en konto til projektregnskabet. Vi kommer 

ud med et resultat for 2018 på 13.177,56 kr., hvilket er godt 700 kr. mindre end sidste år. Vores 

egenkapital er reduceret med godt 14.000 kr., hvilket kan tilskrives de mange ekstra udgifter, vi har 

haft i år. Projektregnskabet er næsten i 0. Vi har været oppe på at have brugt 495.000 kr. fra 

kassekreditten (max. er på 500.000 kr.), men i takt med, at der kom penge fra de forskellige fonde 

henstår der nu godt 20.000 kr. Vi mangler at få overført 30.000 kr. fra Louis-Hansen Fonden – de 

sidste penge kommer, når vi har modtaget dokumentation for, at krøjeringen, som befinder sig på 

værksted, er blevet restaureret. Se bilag 2 og 3 for de to regnskaber.   

4. Mht. budget, se bilag 4, foreslår vi, at vi holder kontingentet på 150 kr. for en husstand for et år.  

Vi håber på at øge antallet af medlemmer og på, at vi kan finde sponsorer på øen og nærmiljøet. 

Vi skal holde omkostningerne nede, men driftsomkostningerne slipper vi ikke for. Der er 

budgetteret med 30.000 kr. til forsikringer, men vi håber på en lavere udgift, da 

entrepriseforsikringsudgiften måske kan lægges ind under projektregnskabet. Vi budgetterer med 

et årsresultat på ca. 4.500 kr.  

Regnskab, budget og projektregnskab blev vedtaget. 

5. Der var ingen indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen: Da Kim Walther Pedersen og Grethe Knutsson har valgt ikke at genopstille, 

skulle der vælges nye medlemmer. Nye medlemmer i bestyrelsen er: Jette Kragh, Ove Paarup og 
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Lars Nielsen. Bestyrelsen består fremover desuden af: Helle Bohnfeldt, Nicholai Wæhrens, Vivian 

Skov, Janne Tümmler og Lise Jensen. Bestyrelsessuppleanter er fortsat: Heinrich Dick-Nielsen og 

Emilie Storm Petersen. Birgit Tjørnemark er stoppet som revisor, Troels Leighton Dyhr valgt i stedet 

sammen med Ulrik Bonnerup. Thine Toft blev valgt som revisorsuppleant, Mogens Johansen havde 

valgt at stoppe. 

Tak til Grethe, Kim, Birgit og Mogens for deres store arbejde for Bogø Mølle. 

7. Der var intet under eventuelt. 

 

Konstitueringsmøde: 

1. Bestyrelsen konstituerede sig således:  
Formand Helle Bohnfeldt 
Næstformand Nicholai Wæhrens 
Kasserer Jette Kragh 
Sekretær Vivian Skov 
Bestyrelsesmedlem Janne Tümmler 
Bestyrelsesmedlem Lise Jensen (Camønoen) 
Bestyrelsesmedlem Ove Paarup 
Bestyrelsesmedlem Lars Nielsen 

2. Oversigt over medlemmer af bestyrelsen blev korrigeret og suppleret.  

3. Aktivitetskalender: Kalenderen skal være færdig til 1. maj. Alle fik til opgave til næste møde at have 

konsulteret deres feriekalender og tjekket for andre bindinger for at kunne melde ind, hvornår man 

evt. enten kan vagte, eller om man har forslag til en aktivitet, som man kan stå for som ansvarlig 

eller formidle til andre som ansvarlige.  Tilføjelse til planen allerede nu: Rengøring på møllen 

torsdag den 9. maj kl. 13. Der arbejdes videre med planen på mødet 4. april kl. 14 hos Helle. Vivian 

ansvarlig. 

4. Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer og Møllens Venner: 

Ove tager diverse kontakter/Leif Novicki, Steen, afhentninger mm 

Janne tager sig af fouragering til møder + indkvartering/sommerhus 

Lars tager sig af udadrettet PR – Medier + Nyheder – information. Portal og Tidende fortsat hos 

alle.  

Nicholai sørger for at containeren bliver tømt – kontakt Grethe, som har opgaven nu for 

information om procedure. 

Ove + Nicholai ansvarlig for forsikringer.  

Helle + Vivian overordnet ansvarlig for fordeling af ansvarsområder/a jour føring af listen. 

Der arbejdes videre med fordeling af ansvarsområder på møde 4. april. 

5. Den 4. april skal der aftales kontingentindbetalinger/uddeling af foldere. Desuden skal afklares 

forhold omkring madpakkerum og kornvogn. Som det er nu, er det svært at komme ind på 

toilet/madpakkerum. Vognen skal gerne ind i vognporten, hvilket ikke er muligt nu pga. stilladset. 

Referat Vivian 

 


