
Foreningen Stenager Mølles Venner
Referat

af
ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2012

på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling
l

Foreningen Stenager Mølles Venner

I generalforsamlingen deltog 48 medlemmer.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over atter et stort fremmøde,
som er med til at inspirere og få foreningen til at fremstå som en "levende forening".

Referat:

1. Valg af dirigent
På Formandens forslag blev Anders Hedegaard eenstemmigt valgt til dirigent.
Anders Hedegaard takkede for valget og konstaterede derefter med tilslutningfra
forsamlingen, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med
vedtægterne og derrned lovlig og beslutningsdygtig.

2. F?rman~e~ aflægger beret
Om året:/g/ing i .
20IJ.<'Ær. 1. in
Nyhedsbr,ev,et 1
begivenhed

Dansk Mølledag bogs su o Formanden r en v til de
mange jrfvillige hJ~ pe~e g~rt - i bodern f' 11Jedkringleb nifg, med op-
nedtagning afteltm.J?1.irfz. n denne l?jælp kl:f;nn gementet ikke afholdes.
Bestyrelsen har bes,lutte'tat afholde et tilsvarende n Mølle-arrangement den 17. juni
2012.

Foreningens hjemmeside har nu været i æteren et halvt års tid, og på baggrund af et
intensivt kursusforløb om emnet vil Jørgfremover sikre, at hjemmesiden er ajourført og
aktuel.

I forbindelse med nedgravning afjordslanger til jordvarmepumpeanlægget på Møllen
blev der i samarbejde med Vejle Kommune i efteråret 2011 omlagt et lille stykke af
bækkenfra mølledammen, og den nederste del afmøllestien blev etableret. Formanden
konstaterede med tilfredshed, at jordarbejdet på denne del af ejendommen herefter er
afsluttet. Efterfølgende har Jørg og Anders opsat hegnspæle omkring overdrevsmarken,
og når den nye indhegning i løbet af foråret gøres færdig med pigtråd og elhegn, vil der
udenom marken være skabt en offentlig trampesti til glæde for gæster, motionister og
andre.

I løbet af vinteren er der arbejdet intenst med at udarbejde og indsende
fondsansøgninger. Ijanuar 2012 blev Jelling Sparekasses Fond søgt om midler til

Foreningen Stenager Mølles Venner
c/o Knabberupvej 164, Skibet, 7100 Vejle. 75881162. stenagenn@profibermail.dk



Foreningen Stenager Mølles Venner
oprensning af mølledammen. Entreprenøroverslaget på oprensningen lød på 208.000 kr,
og Jelling Sparekasses Fond har givet tilsagn om en bevilling på 75.000 kr. Bestyrelsen

betragter den lokale opbakning, som dette tilsagn er udtrykfor, som meget vigtigfor
andre fondes velvilje overfor projektet, og ser også tilsagnet som en indikator for, at det
er muligt at komme i betragtning hos andre fonde. Bestyrelsen har takket Sparekassens
Fondfor dets tilsagn.

Den 1. marts 2012 er der sendt ansøgning til Friluftsrådet, hvorfra der ventes svar
omkringjuni/}uli 2012. Ansøgningen lyder på 600.000 kr, og den gælder de tre
delområder: mølledamsmiljøet, kildevældskoven og engslugten mellem Møllen og
Bindeballestien i Skibet. For mølledammen drejer det sig om færdiggørelsen af
mølledamsstien med tilhørende broer og trapper samt indkøb af borde og bænke og et
mindre madpakkehus. 1kildevældskoven søges i samarbejde med Vejle Kommune om
midler til etablering af trampestier og broer, og i engslugten til etablering af trampesti
og høeng samt i øvrigt om midler til pæle til markering af sti og til kortborde med
information omflora og fauna m.m.

Formanden oplæste resumeet af ansøgningen til illustration af den store udfordring, der
ligger i, at Friluftsrådets interesse for projektet skal vækkes i resumeet, der kun må være
på 500 anslag (6-7 linier). Overfor Friluftsrådet er der lagt vægt på.projektets betydning
for motion ogfriluftsliv.

Fo}'!~nirlgenarbej
StenpgC(rvængl
i Jennum. om a
del. Opba n
skal vurdere

pel~rfo,J;el1ingerneDeg~~r~ngef>o,g
, . Lystfiskerforening pg med Borgerforeningen

7/1/I;' ••?jTtfi/l.hJ·~rl()reni'ngern~pmkri xagets sydlige
tii]J;ienin§l(~r'"""~:",~~c~lfulde, j og sponsorer

Der

Vejle Kommune søger staten om midler til omlægning af bækken nord om mølledammen.

Den 1. maj 2012 skal der indsendes ansøgning til Naturstyrelsens pulje "Lokale grønne
partnerskaber" om yderligere midler, 400.000 kr, til oprensning af mølledammen og
stianlæg. Det er i øvrigt indtrykket, at der sjældent eller aldrig gives fuld støtte fra en
enkelt fond til et projekt, og der skal derfor søges og bevilges støtte fra adskille fonde for
at et projekt kan blive fuldt finansieret.

1 de ansøgte projekter er åbenhed og offentlig adgang prioriteret højt, idet dette ligesom
et stort og aktivt (d.v.s. betalende) antalforeningsmedlemmer formentlig vil være af
afgørende betydning, når der senere skal søges om fondsmidler til renovering af
møllehus og kværn. Beskrivelse og planlægning af dette omfattende projekt afventer
realiseringen af de nu ansøgte "udendørsprojekter ", som formentlig tidligst kan gå i
gang iforåret 2013.

Formanden takkede fore ningsse kretær Laust Fredslund og ejeren for deres ihærdige
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indsats omkring fonds ansøgninger.

Foreningen er af Vejle Kommune blevet inviteret til at holde et inspirerende oplæg på et
offentligt borgermøde i Vingsted om landsbyer og landdistrikt projekter. Det tog Anders
Hedegaard sig afpå bedste vis ogjikjin omtale i Vejle Amts Folkeblad.

Formanden glædede sig over, at Anne Marie Lebech-Serensen, der har skrevet jire
bøger om 134 fungerende møller rundt om i landet, har meldt sig ind i og vil engagere
sig iforeningen ved at se på mulighedenfor en beskrivelse afStenager Mølle og defem
andre møller på kanten af Vejle Ådal. Foreløbig er der aftalt et arbejdsmøde om sagen.

Afslutningsvis fremhævede formanden vigtigheden af den store opbakning, medlemmerne
udviser gennem medlemskabet, fremmødet ved generalforsamlingen og ved hjælp ved
foreningens arrangementer. Formanden takkede medlemmerne for opbakningen, som
man kan konstatere er vigtigfor de fonde og sponsorer, når de skal tage stilling til
ansøgninger om støtte.

På etforslagfra Frands Frandsen om også at søge Real Dania Fonden og andre
lignende fonde oplyste formanden, at foreningen vil vente med at søge disse fonde om
støtte til restaureringen af mølle hus og kværn, idet det må forventes-at disse fonde vil
være påvirket positivt af, at der gennem de aktuelle projekter vil.være skabt åbenhed og
offentlig.adgang omkring mø~le·n. . " •

-'. ,,'o ~ .. J";:';'i. .""'~~'l:I,P"" ~." . -. .>. .
Dirigenten op!yst~frpborgermødei i V/lig~ted,<atJennum og Sielde indgå~ i kommunens
planlægning om landsbyer og a(man bI. a.\s{iller spørgsmålet til borgerne: Hvad kan
kommunen hjælpe medfor ats.tYrke landsbye"rrie? ..' (.'< ..... .

•... -:-~.'.i.,"';+.%,; " .. "!' .;., W,"'T L.-.... ., ~~. {/i~ . <
Der var /qvrigt ikke ',i'pørgsmaleller kork:i}j~nt9re;tilfQl;n:!iindens~eretning,
dirigenten he,~ejfellk(/14a(er..~~egodkendr·!.I.· . r; t, r~0;""

,e/q .'1 r. .\\\l:~. i

3. og 4. Kassererenåflæggei' regnskab - godkendelse regnskab og
Budget for-det kommende år og fastsættelse af kontingent
(det revisorgodkendte regnskab har kunnet rekvireres og var uddelt på
generalforsamlingen)
Medforsamlingens accept gennemgik kassereren det underskrevne og reviderede
regnskab for 2011 og budget for 2012 under eet.

Kassereren konstaterede, at 2011 regnskabsmæssigt havde været et godt år, idet
resultatet er bedre end budgetteret, først og fremmest på grund af større salg af boder og
færre udgifter på mølledagen. De samlede indtægter, inkl. tilskud og sponsorater,
beløber sig til 35.449,44 kr, og de samlede udgifter til 24.114,11 kr. Det giver et samlet
overskud på 11.335,33 kr. Foreningens aktiver udgør pr. 31. december 2011 33.758,26
kr. Hertil kommer diverse inventar for i alt 20.000 kr.

Budgettet for 2012 er udtryk for en forsigtig budgettering af udgifter og indtægter.
Bestyrelsenforeslår et uændret kontingent på 100 kr/år.

På et spørgsmålfra Søren Karsberg oplyste dirigenten, at spørgsmålet omformenfor
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indkaldelsen af generalforsamlingen, herunder især omkostningerne herved, er drøftet i
bestyrelsen og også vil blive overvejet iforbindelse med næste års generalforsamling
m.h.p. at holde udgifterne nede.

Der var i øvrigt ikke spørgsmål til regnskabetfor 2011 og budgettetfor 2012, og
dirigenten konstaterede herefter disse, herunder det i budgettet for 2012 indarbejdede
kontingent på 100 kr/år for godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Marta Rasmussen, er genudpeget af ejer.
Mogens Svarrer, er genudpeget af ejer.

Anders Hedegaard, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.
Per Søndergaard, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.

Lis Bentsen, generalforsamlingsudpeget suppleant, modtager genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag. Anders og Per er derfor genvalgt til bestyrelsen og Lis
er genvalgt som suppleant til bestyrelsen. '

7.
~ .:~J,\- ___- i.. (l j~ip>~-- , ~ -s,

Valg'af!"evi~,o~Jamt ~ feVlsorsu~plea,~t '" ,." < f',.~ ,:

Esther J-Ierm~9-se~,"gel)ep~lfor~am1mgsgud~eg~~revisor, modtager g~nvalg.
Bente Svarrer, generalfOI:samlm suClpegetfeyisersuppleant, modtager genvalg .

• s ,.. ·H ~'t " ")1 '
~k mJL -

Der fre7rlko~J~*{(e"andrefø derfor"evalgtsom henholdsvis
revisor og,revisor.§.up~lea[l " ,y,

~jr

Eventuelt" I,
Der var ikke,yderlig'ere spørgsmål eller kommentarer,
generalforsamlingen med takfor god ro og orden.

8.

Formanden takkede derefter dirigenten for god ledelse af genralforsamlingen.

Herefter introducerede formanden sin bror, Erling Svarrer, der - suppleret af oplæsning
af formandens fortælling - gaven levende og humørfyldt beskrivelse af barndommens
aktive dage på Stenager Mølle, som de formede sig i den flotte og oplevelsesrige natur
med et alsidigt landbrug, mølleri, savskæreri og et mangeårigt sommerpensionat med bl.
a. arbejderfamilier fra København som gæster og i øvrigt i et levende landsbymiljø med
dets forskellige "originale" butikshandlende.

Som afslutning introducerede Erling værten på Vinettig, Arne Laugesen, der meget flot
og autentisk supplerede fortællingerne fra 1950 'erne med bl. a. nogle Elvis-sange. Det

Foreningen Stenager Mølles Venner
c/o Knabberupvej 164, Skibet, 7100 Vejle. 75881162. stenagerm@profiberrnail.dk



Foreningen Stenager Mølles Venner
fremkaldte stor genhørsglæde iforsamlingen, og ikke et øje var tørt, da Arne bl. a. sang
"Love me tender" .

Som takfor deres festlige bidrag til generalforsamlingen overrakte Formanden Erling og
Arne hver en kurv med diverse lækkerier.

~
Anders Hedegaard
dirigent

Laust Fredslund
referent
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