Foreningen Stenager Mølles Venner
Referat
af
ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014
på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling
l

Foreningen Stenager Mølles Venner

I generalforsamlingen deltog 59 medlemmer.
Formanden bød velkommen til foreningens femte ordinære generalforsamling og glædede sig over
atter et godt fremmøde.
Referat:
1.

Valg af dirigent
På formandens forslag blev Anders Hedegaard enstemmigt valgt til dirigent.
Anders Hedegaard takkede for valget og konstaterede derefter med tilslutning fra
forsamlingen, at generalforsamlingen, der var rettidigt indvarsle t pr. mail ogmed de i
vedtægterne krævede punkter, var lovlig og beslutningsdygtig.
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Med hjælp af kort gennemgik Formanden i hovedtræk projektet, der strækker sig både
syd og nordfor Knabberupvej, og hvor oprensning afmølledammen er et hovedelement.
Hen over vinteren er der samarbejdet med Vejle Kommunes tekniske afdeling, vandløbs,
miljø- og naturafdelingen, om at få de nødvendige myndighedsgodkendelser på plads.
Senest er der etableret et samarbejde mellem Vejle Kommune og Sammenslutningen for
Vejle Å (Vejle Sportsfiskerforening), som sammen vil ståfor omlægning af bække n
udenom mølledammen (opgravning, foring med sten, udlægning af gydegrus m.v.).
Formanden gennemgik kort denne del af projektet og viste til illustration del af en video
om restaurering af Ibæk udført i et samarbejde mellem sportsfiskerne, de tidligere Vejle
og Børkop kommuner og Vejle Golfklub.
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Foreningen Stenager Mølles Venner
Om alt går vel, forventes projektet færdigt hen over sommeren, og bestyrelsen sigter på
at holde indvielsesfest i september måned 2014, præcis 5 år efter indvielsen af
møllehjulet og stiftelsen af Foreningen Stenager Mølles Venner, d.v.s. også en slags
jubilæumsarrangement.
Formanden glædede sig over, at det nu ikke bare er teori og tal, derjongleres med, men
praktiske opgaver, og hun viste billeder af den allerede stort set gennemførte tørlægning
af mølledammen og fældningen af ellekrattet ved dammen. Entreprenørarbejdet
påbegyndes forventeligt om 4-6 uger.
Formanden glædede sig også over, at Foreningen nu så småt kan begynde at se
mulighederne for at påbegynde en ny runde af fondsansøgninger, denne gang til
restaurering af møllehuset, og hun viste en skitse med tværsnit af møllehuset med en
kværn m.v. indtegnet.
Formanden oplyste, at "åbent hus" - arrangementet på Mølledagen i å aflyses på grund
af indvielsesarrangementet i september. Bestyrelsen vi på sit møde i maj fastlægge et
program for indvielsen, og så snart den endelige dato kendes (bl. a. afhængig af
projektets fremdrift), vil program og invitation blive sendt til foreningens medlemmer.
Herefter vendte Formanden sig til bogprojektet='Stehager Mølle'-cog andrebækmøller
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Til forsamlingens applaus overrakte Formanden Anne Marie Lebech-Serensen en buket
blomster.
Idet Formanden oplyste, at Foreningen dags dato har 145 medlemmer, hvilket er en halv
snes færre end i 2013, men dogfortsat tilfredsstillende, takkede hun varmt medlemmerne
for deres tilslutning til Foreningen. Endvidere takkede Formanden på bestyrelsens vegne
alle hjælperne, ink!. mellekringlebagerne, for indsatsen på Åben Mølle-dagen og i øvrigt
alle, der i årets løb har ydet forskellig hjælp.
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Foreningen Stenager Mølles Venner
I den sammenhæng og som afslutning på sin beretning gjorde Formanden opmærksom
på, at der vil blive brugfor mange hjælpende hænder, når der hen over sommeren som
led i naturprojektet skal bygges broer, laves trapper og rejses madpakkehus, og hun bad
interesserede melde sig.
Dirigenten takkede Formanden for beretningen. 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)
Regnskabet udviser et bedre resultat end budgetteret i kraft af både flere indtægter (bl. a.
medlemskontingenter) og færre udgifter end budgetteret. Kassereren gennemgik
hovedtallene i regnskabet, hvis samlede indtægter beløber sig til 27.959,92 kr, og de
samlede udgifter til 15.918,23 kr. Det giver et resultat på 12.041,69 kr. Aktiverne udgør
56.368,58 kr. Hertil kommer diverse inventar, som udgør 15.050 kr.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabetfor

2013,
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5.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogenforslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Marta Rasmussen, er genudpeget af ejer.
Mogens Svarrer, er genudpeget af ejer.
Per Søndergaard, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.
Anders Hedegaard, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.
Lis Bentsen, generalforsamlingsudpeget suppleant, modtager genvalg.
Der fremkom ikke andre forslag. Per og Anders er derfor genvalgt til bestyrelsen, og Lis
er genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
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7.

Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
Anne Grethe Jespersen, generalforsamlingsudpeget revisor, modtager genvalg. Bente
Svarrer, generalforsamlingsudpeget revisorsuppleant, modtager genvalg.
Der fremkom ikke andre forslag, og Anna Grethe og Bente er derfor valgt som
henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

8.

Eventuelt
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten afsluttede herefter
generalforsamlingen med takfor god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Herefter gav formanden ordet til Anders Hedegaard, som gaven kort introduktion af
bogen om Stenager Mølle og andre bækmøller ved Skibet i Vejle Ådal. Bogen er ikke kun
fyldt medfakta, fortalte han, men også med historier om livet på møllerne i "gamle
dage ", og Anders fortalte, hvordan han selv var kommet på Stenager Mølle og i sin tid
havde lært Johan Svarrer at kende tilbage i 1980 'erne. Det er først ogfremmest Johan
Svarrer, der kan takkesfor, at der i dag resterer noget af Stenager lVIø{le;der kan bygges
videre på.,
købes for 60 kr.
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