
Referat
af

generalforsamling mandag den 15. marts 2010
i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle

I

Foreningen Stenager Mølles Venner

I generalforsamlingen deltog 34 medlemmer.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over det
store antal fremmødte på trods af, at der kun er gået et halvt år siden den stiftende
generalforsamling.

Referat:

1. Valg af dirigent
På formandens forslag blev Anders Hedegaard eenstemmigt valgt til
dirigent.
Anders Hedegaard takkede for valget og konstaterede derefter
generalforsamlingen indvarsle t i overensstemmelse med vedtægterne og
dermed lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formanden aflægger beretning - godkendelse af beretning
Formanden gennemgik i hovedtræk, hvad der er sket omkring
møllehjulet siden dens opsætning og den stiftende generalforsamling,
herunder

• at der måtte sættes en bremse på hjulet for at få et mere passende
og adstadigt omdrejningstal,

• at Kjeld Bentsens har sponsoreret en generator til møllen, og det
takkede formanden ham varmt for,

• at der pågår grundige overvejelser og undersøgelser af, hvordan
generatoren mest effektivt kan tilsluttes møllehjulet, samt

• at Verners med vanlig virkelyst arbejder med at "håndlave " et
stort tandhjul m.m. til brugfor tilslutningen,

• at den strenge og langvarige vinter har haft konsekvenser for
møllehjulet, som har måttet standses og dækkes med presenning.

Endvidere orienterede formanden om bestyrelsens arbejde med
foreløbige tidsplaner for kommende aktiviteter, og herom henviste hun
til Jørgs senere uddybende orientering om markeringskalenderen for de
kommende år under "eventuelt".
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Med henblik på at indhente inspiration og erfaringer om drift af en
støtteforening i almindelighed og om mulige initiativer og aktiviteter har
bestyrelsen aflagt spændende og lærerige besøg hos toforeninger og
mølleprojekter, henholdsvis Nørholm Vandmølle ved Varde og Lumby
Mølle ved Odense. Begge møller er fredede. Ved Nørholm Vandmølle,
der er privatejet, eren af problemstillingerne, at myndighederne er
tilbageholdende med at give tilladelse til, at der kan ledes tilstrækkeligt
vand gennem møllen. Lumby Mølle ejes af Odense Kommune, men
drives af foreningen, der med medlemmernes meget aktive deltagelse
afholder mange arrangementer m.v.

For atfå inspiration tihvordan manfår del i de såkaldte LAG-midler
eller andre af Vejle Kommunes puljer har formanden og Jørg deltaget i
et afkommunens kurser for projektmagere i landdistrikterne, "Viden om
definition ogplanlægning af et projekt".

Formanden fortalte om Jørgs rekognoscering i nærområdet - på
nordsiden af ådalen - hvorunder han fandt rester/spor af fem møller,
som alle har været aktive indenfor første halvdel af 1900-tallet. Som den
eneste er Stenager Mølle nu på vej til at genopstå. Måske er der basis
for enfælles beskrivelse afhistorien om disse møller? I den forbindelse
bød Formanden velkommen til Bonde Bruun og Rahbæk, der efter
generalforsamlingen vilfortælle om møllerne i Vejle Adal medfokus på
møller i Skibet sogn.

Bestyrelsen har besluttet at afholde et åbent-hus-arrangement søndag
den 20. juni 2010 i tilslutning til Dansk Møllerforenings landsdækkende
åben-mølle-dag. Arrangementet vil senere blive annonceret, herunder i
Møllerforeningens officielle liste over åbne møller. Formanden
opfordrede foreningens medlemmer til at møde op og bebudede, at
medlemmerne senere vil modtage et program for dagen og en
anmodning om eventuelt at give en hjælpende hånd iforbindelse med
dagens aktiviteter (boder, kaffe, bagværk, udskænkningstelte,
udstillinger, underholdning m.v.). Foreningen modtager gerne forslag til
aktiviteter.

Foreningen har i øjeblikket 101 medlemmer.

Afslutningsvis oplyste formanden, at Henrik Holm efter eget ønske er
udtrådt af bestyrelsen og at den lokale suppleant, Lydia Jensen, er
indtrådt i stedet. Formanden bød Lydia velkommen til arbejdet i
bestyrelsen.

Formanden ledsagede i øvrigt sin beretning med lysbilleder.
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Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning,
som dirigenten herefter betragtede som godkendt.

3. og Kassereren aflægger regnskab
4. og

Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Med forsamlingens stiltiende accept gennemgik kassereren det
underskrevne og reviderede regnskab for 2009 og budget for 2010 under
eet.
Indtægternei regnskabet består i kontingent fra 100 medlemmer, i alt
10.000 kr , samt 6. 000 kr fra møllehjulsgavetanken og senere donationer
fra indvielsesarrangementet. Udgifterne beløber sig til 100 kr, som
alene består i et bankgebyr. Der er taget skridt til fremover at undgå
denne gebyrbetaling. Formuen udgør herefter 15.900 kr.

1budgettet for 2010 er der budgetteret med kontingentindbetaling på
2.000 kr svarende til en forventet medlemstilgang på 20. De nuværende
medlemmers indbetalte kontingent dækker ifølge beslutningen på den
stiftende generalforsamlingfor både 2009 og 2010, og der skal således
først tages stilling til kontingentfor 2011. For generalforsamlingen er
der budgetteret med, at udgifter og indtægter kan hvile i sig selv. Der er
endnu ikke budgetteret med fondsmidler, tilskud, sponsorstøtte og
lignende, men budgettet vil blive justeret i takt med, at der modtages
sådanne midler.

På et spørgsmål oplyste kassereren, at det seneste medlem, nr. 101, først
har indmeldt sig og betalt kontingent i indeværende regnskabsår,
hvorfor denne kontingent ikke indgår i regnskabet for 2009.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten
betragtede herefter regnskabet som godkendt.

Der var ingen spørgsmål til budgettet for 2010, og dirigenten betragtede
herefter budgettet og den heri forudsatte kontingent for godkendt.

5. Indkomne forslag
Flemming Stoumann har foreslået, at der på Stenager Mølle som led i
synliggøreIsen afmøllen anbringes en cache (enform for "skat"), som
kan findes af enhver ved hjælp af en håndholdt GPs.

Dirigenten oplyste, at etablering af en sådan cache ligger indenfor
bestyrelsens kompetence, og at bestyrelsen vil tage sagen positivt op.
Flemming Stoumann redegjorde senere under eventuelt" nærmere for sit
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forslag og dets begrundelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Marta Rasmussen er genudpeget af ejer.
Mogens Svarrer er genudpeget af ejer.
Per Søndergaard, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager
genvalg.
Anders Hedegaard, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager
genvalg.
Henrik Holm, generalforsamlingsudpeget medlem, er efter eget ønske
udtrådt af bestyrelsen.
Suppleant Lydia Jensen er derfor indtrådt i bestyrelsen.
Valg af suppleant. Bestyrelsen forventer at kunne foreslå en kandidat.

Anders og Per er på valg. Der fremkom ikke andre forslag, og Anders
og Per er derfor genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog Lis Bentsen som ny suppleant. Der fremkom ikke
andre forslag, og Lis er derfor valgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Esther Hermansen, generalforsamlingsudpeget revisor, modtager
genvalg.
Bente Svarrer, generalforsamlingsudpeget revisorsuppleant, modtager
genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, og Esther Hermansen og Bente Svarrer er
derfor valgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Flemming Stoumannfortalte om sitforslag om etablering af en cache på
Stenager Mølle, jf punkt 5. Der er tale om en hastigt voksende sport
baseret på GPS, orienteringsløb/vandring og skattejagt. Forslaget skal
ses som et led i synliggøreIsen af Stenager Mølle. Der er i øjeblikket to
cache (skatte) i nærområdet, ved henholdsvis Skibet Kirke og i Kongens
Kær. Flemming vil gerne stå for det praktiske, og der er i øvrigt ikke
udgifter for møllen forbundet medforslaget.

Jørg gennemgik Stenager Mølles markeringskalender (dateret 15. marts
2010), der er en slags kombineret dagbog og plan for aktiviteter på
møllen, inkl. ønskede aktiviteter. Jørg fremhævede herunder

• opbygning og afprøvning af generatoranlæg, ink!. støbning af
fundament og Verners arbejde med et stort "håndlavet" tandhjul,
og
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• åbent-hus-arrangementet iforbindelse med Dansk Mølledag den
20. juni 2010, hvortil der eventuelt kan søges LAG-midler (telt,
eventuel underholdning m.m.).

Hen over 2010 og 2011 forventes gennemførtforarbejder og
projektarbejde samt støtteansøgning til mølleriets fysiske omgivelser og
bygninger, til selve mølleriet - "den arbejdende mølle ", til
arrangementer og lignende samt kultur-, formidlings- og
energiaktiviteter. Jørg nævnte muligheden af at koble sig på "ådalens
dag ", der afvikles som et offentligt koordineret
naturformidlingsarrangement den 29. maj 2010.

Som eksempel på en milepæl i eftersommeren 2012 nævnte Jørg
foreningen som arrangør af "Det Første Jyske Vinskue ".

Jørgs orientering gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer.

Idet der i øvrigt ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer
afsluttede dirigenten generalforsamlingen med takfor god ro og orden.

Formanden takkede forsamlingen for deltagelsen og dirigentenfor god
ledelse af generalforsamlingen.

Herefter gav formanden ordet til Bonde Bruun, der med hjælp af
Rahbæk og hans historiske billeder gav forsamlingen en spændende og
inspirerende indføring i grundlagetfor og historien om møller i Vejle
Ådal med fokus på møller i Skibet sogn.

..---

~
referent
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