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Foreningen Stenager Mølles Venner
Referat
af
ordinær generalforsamling mandag den 18. marts 2013
på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling
l

Foreningen Stenager Mølles Venner

I generalforsamlingen deltog 53 medlemmer. Der var oprindelig tilmeldt mere end 64 medlemmer,
men meldinger om kraftigt snevejr og deraf følgende dårligt føre havde medført en del afbud.
Formanden bød velkommen til foreningens fjerde ordinære generalforsamling
atter et stort fremmøde.

og glædede sig over
.

Referat:
1.

Valg af dirigent
På formandens forslag blev Anders Hedegaard enstemmigt valgt til dirigent.
Anders Hedegaard takkede for valget og konstaterede derefter med tilslutningfra
forsamlingen, at generalforsamlingen, der var rettidigt indvarsle t pr. mail, var lovlig og
beslutningsdygtig.

2.

Formanden aflægger beretning - godkendelse af beretning
Formanden konstaterede indledningsvis, at foreningen nu har fået nyhedsformidlingen
sat i system med de halvårlige nyhedsbreve, som også lægges ud på hjemmesiden.
I seneste nyhedsbrev fra december 2012 blev der fyldigt orienteret om arbejdet med
fondsansegninger, der blev intensiveret i 2012, og som er fortsat iførste kvartal af 2013.
Sammenlagt er det indtil nu blevet til hele 28 ansøgninger, heraf 11 i 2012 og 17 i 2013.
Ansøgningerne handler om de to projekter, henholdsvis melledamsoprensning med
naturstier, møllesti m.m. - også kaldet "Kanon natur ved vandmølle i Vejle Ådal"- og
bogprojektet om bækmøller med titlen "Stenager Mølle - og andre bækmøller ved Skibet
i Vejle Ada!".
Det er blevet til 14 ansøgninger om naturprojektet, som har en budgetramme på godt l
million kr. Her er der foreløbig opnået tilsagn om støtte på i alt 735.000 kr. Der mangler
således lige nu omkring 300.000 kr. til natur projektet.
Hertil kommer omkostningerne til omlægning af bækken uden om Mølledammen. Denne
omlægning er en selvstændig del, som Vejle Kommune står for ogfinansierer.
Formanden viste en oversigt over fondsansegningerne, og det fremgik, at der stadig
afoentes svar på flere ansøgninger. Det må i øvrigt konstateres, at et afslag ofte ikke er
begrundet.
Formanden pointerede, at der selvsagt er risiko for flere afslag, og der er derfor den l.
marts sendt en ansøgning til LAG-Vejle om støtte til restfinansieringen. LAG står for
Lokale aktions-grupper, der er lokaltforankredeforeninger,
som er udpeget af

Ministenetfor

By, Bolig og Landdistrikter og som modtager midler fra EU.

Et samlet overblik over finansieringen forventes at kunne foreligge i løbet af de næste 4 5 måneder.
Formanden orienterede på et kort om naturprojektet og oplyste, at Vejle Kommune har
meddelt, at man tidligst kan gennemføre omlægningen afbækken i 2014. På den
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baggrund og i lyset af den endnu ikke fuldt afklarede finansiering konkluderede
formanden sammenfattende, at igangsætningen af det samlede projekt udskydes til
begyndelsen af 2014. Det vil der efter generalforsamlingen blive orienteret om på
hjemmesiden. ligesom tilsagnsgiverne vil blive orienteret.
Kommer finansieringen på plads i løbet af 20 13påregnes det dog, at der kan tyvstartes
med tørlægning af dammen samt nogle rydningsarbejder hen på slutningen af
indeværende år. Formanden udtrykte håbet om, at det kan lykkes, herunder at der måske
kan satses på et indvielsesarrangement for naturprojektet på 5 årsdagen for møllehjulets
igangsætning!
Som afslutning på orienteringen om naturprojektet viste formanden med et billede,
hvordan Jørg og Bo Levesen (Vejle Kommune) forberedte optagning af prøver til analyse
af slammet fra mølledammen til brug for beslutning om, hvor det opgravede slam kan
deponeres.
Med en oversigt orienterede formanden om, at der til bogprojektet er sendt 14
ansøgninger. Budgetrammen iform af underskudsdækning er på godt 70.000 kr, hvoraf
der p. t. er givet tilsagn om 10.000 kr fra Møllerens Fond. Der er et rimeligt begrundet
håb om et tilsvarende beløb fra et lokalt kultur legat i Vejle.
Flere af de ansøgte fonde har meddelt, at de behandler indkomne ansøgninger i maj/juni
i år, så det endelige resultat må foreløbig afventes.
Anna Marie Lebech-Sørensen er ifuld gang med at researche på materialer om Stenager
Mølle og de 5 nærliggende bækmøller. Sigtet er - måske lidt optimistisk - at bogen skal
foreligge til mølle dagen den 16. juni i år. Om det er realistisk, vil de næste par måneder
vise.
Om restaurering af møllehuset og mølleriet oplyste formanden, at disse projekter vil
blive taget op, når de igangværende projekter kører på skinner. Hun mindede om
strategien, som er, at det genopbyggede mølledamsmiljø med de forskellige stier
etableret med offentlig adgang - og det er afgørende -forventes at ville lette adgangen
til fondsmidler til renovering af selve møllehuset.
Formanden orienterede om bestyrelsens beslutning om, at der også i år holdes "Aben
Mølle" på "Dansk Melledag", som er søndag den16. juni. Hun opfordrede alle til
allerede nu at sætte kryds i kalenderen og til at deltage. Hvis det lykkes at nå det, vil
bogen om Stenager Mølle og de øvrige bækmøller ved Vejle A blive mølledagens
hovedtema.
Med en række billeder fortalte formanden om sidste års mølledag, hvor Joan og Carsten
Vagn Hansen sang viser ogfortalte om sundhed og motion. Der var for første gang
arrangeret ponyridning, og det havde været en succes, som det er håbet at kunne
gentage.
Formanden orienterede om forskellige besøg og arrangementer på møllen i årets løb. Bl.
a. har Møllen bl.a. haft besøg af Vejle Sportsjiskerforening, som holdt kursus i etablering
af gydepladser. Derudover har der været skole- og spejderbesøg. Endvidere har Møllen
samarbejdet med Øster Nykirke Menighedsråd, hvor Møllen har savet og leveret
egeplanker til ny afskærmning af Helligkilden ved Øster Nykirke. Geocashen er en stor
succes med masser af begejstrede jindere og tilbagemeldinger, som især roser den
"kunstneriske" udformning af cashen.
Formanden orienterede om, at medlemstallet nu er oppe på 154, hvor det sidste år ved
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samme tid var 138 medlemmer! Fondsansøgningerne afsluttes ofte med oplysning om
foreningsfakta, ogformanden pegede på fornejelsen ved hver gang at kunne henvise til
den flotte lokale opbakning og det store antal medlemmer fra nær og fjern, som
medlemslisten omfatter. Fra diverse tilbagemeldinger vides, at det værdsættes hos de
bevilgende fonde. På bestyrelsens vegne udtrykte formanden derfor en varm tak til
medlemmerne for opbakningen, og hun takkede alle, som gaven hånd med ved Aben
Mølle-dagen ijuni 2012. Formanden takkede endvidere alle, som i øvrigt hjalp til med
praktisk arbejde i årets løb - specielt en tak til Karl Erik Pedersen, som slår græs på Parealet, til Eigil Justesen, som har lavet overgang ved trampestien og til Per Knudsen for
opstilling afbænke ogfor den opfindsomme udformning af geocashen.
Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for trofast og seriøst arbejde, sekretæren,
Laust Fredslund, for deltagelsen i møder med tilhørende referater iforbindelse med
fondsansøgningerne, næstformand Anders Hedegaardfor mange timers arbejde med
rydning af trampesti m.v., samt revisorsuppleant Bente Svarrer, der med kort varsel
måtte træde til ved revideringen af regnskabet.
Dirigenten takkede formanden for enfoldig beretning. Der var ingen spørgsmål eller
kommentarer til beretningen, som dirigenten herefter konstaterede godkendt.
3.og 4.

Kassereren aflægger regnskab - godkendelse af regnskab og
Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
(det revisorgodkendte regnskab og forslag til budget for 2013 har kunnet rekvireres og
var uddelt på generalforsamlingen)
Med forsamlingens accept gennemgik kassereren det underskrevne og reviderede
regnskab for 2012 og budget for 2013 under eet.
Kassereren pegede indledningsvis på det manglende tilskud på 10.000 kr. fra Vejle
Kommune i forhold til budgetterede. I kraft afbl. a. øget medlemstilgang og
påpasselighed med udgifterne, specielt til musik og plakater ved mølledagen, måtte
resultatet alligevel betegnes som tilfredsstillende. De samlede indtægter beløber sig til
28.484,44 kr, og de samlede udgifter til 17.915,81 kr. Det giver et resultat på 10.568,63
kr iforhold til det budgetterede på 11.730 kr. Aktiverne udgør 44.326,89 kr, som
kassereren betragtede som en fornuftig konsolidering. Hertil kommer diverse inventar,
som udgør 16.240 kr.
Kassereren gennemgik herefter forslaget til budget for 2013. Det er baseret på et
uændret medlemskontingent på 100 kr/medlem og uændret medlemstal, som imidlertid
allerede er oversteget. Forslaget indeholder i øvrigt ikke tilskudfra Kommunen, ligesom
der er budgetteret forsigtigt med salg af boder på mølledagen. Det forventede resultat på
6. 700 kr. anses for realistisk, men det er håbet, at det bliver lidt bedre.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabetfor2012 eller tilforslaget til
budget for 2013, og dirigenten konstaterede herefter disse, herunder det i budgettet for
2013 indregnede medlemskontingent på 100 kr./medlem/år, for godkendt.

5.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogenforslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Marta Rasmussen, er genudpeget af ejer.
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Mogens Svarrer, er genudpeget af ejer.
Laust Fredslund, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.
Svend Skov, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.
Lydia Jensen, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.
Knud M. Andersen, generalforsamlingsudpeget suppleant, modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Eigil Justesen som suppleant.
Der fremkom ikke andre forslag. Laust, Svend og Lydia er derfor genvalgt til bestyrelsen,
og Eigil er valgt som suppleant til bestyrelsen.
7.

Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår valg af Anna Grethe Jespersen som ny revisor.
Bente Svarrer, generalforsamlingsudpeget revisorsuppleant, modtager genvalg.
Dirigenten oplyste, at Anne Grethe gennem mange år har varetaget bI. a.
bogholderiopgaver i Grindsted/Billund Kommune, og at hun har indsigt i regnskab og
økonomi.
Der fremkom ikke andre forslag, og Anna Grethe og Bente er derfor valgt som
henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

8.

Eventuelt
Dirigenten takkede Jerg for hans store og ihærdige arbejde i projekterne og i
foreningsarbejdet, herunder ikke mindst i forbindelse med udformningen af de mange
fondsansøgninger.
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten afsluttede herefter
generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og pegede på
Jørgs særlige status som ikke-medlem af bestyrelsen, men nærmest "ansat" af
foreningen.

Herefter introducerede formanden Lene Oustrup og Peter Lorenzenfra Nørup. De
optrådte med både lystige og sørgmodige nordiske og grønlandske viser om bI. a. falske
pigehjerter til eget akkompagnement på henholdsvis fløjte og guitar.
Som takfor deres bidrag til generalforsamlingen
hver en vingave.

Anders Hedegaar
dirigent

overrakte formanden Lene og Peter

Laust Fredslund
referent
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