
Referat
af

ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011
på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling.

l

Foreningen Sten ager Mølles Venner

I generalforsamlingen deltog 55 medlemmer.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen - til "nye" og "gamle"
medlemmer og glædede sig over det store antal fremmødte til denne 2. ordinære
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 indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne og
dermed lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formanden aflægger beretning - godkendelse af beretning
Formanden henviste til nyhedsbrevet fra december 2010 og omtalte
herefter de vigtigste begivenheder, ledsaget af billeder, siden sidste
generalforsamling.

Abent-hus på Dansk Mølledag ijuni2010 med boder, underholdning,
foredrag om møller i Vejle Adal, salg afpølser m.m. 400 mennesker
besøgte den dag Stenager Mølle, og det var langt over forventningen.
Formanden rettede på bestyrelsens vegne en stor tak til de mange, som
støttede projektet og gaven hjælpende hånd. Bestyrelsen har besluttet,
at der også i år holdes åbent hus på Dansk Mølledag den 19. juni. Der
vil senere blive udsendt en opgave liste til medlemmerne med mulighed
for at tegne sig som hjælper på dagen. Det er håbet, at mange har lyst at
give en hånd med.

I det opfølgende vintest-arrangement for hjælperne og de nytegnede
medlemmer fra Mølledagen deltog 46. De fremmødte deltog med stort
engagement i vinsmagningen trods det kølige, fugtige augustvejr og
vinens - efter Formandens vurdering - noget tvivlsomme kvalitet. Tiden
vil vise, om der med dette vintestarrangement er er skabt en tradition.

I efteråret oprettedes en Geo-Cash på Stenager Mølle, og Formanden
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takkede Flemming Stoumann for arbejdet med at etablere skatten og Per
Knudsen for det meget opfindsomme gemmested. Geo-Cashen har
allerede været besøgt af mange "skattejægere ". som skriver hilsner i en
lille bog på stedet. Nogen har efterfølgende sendt rosende mails med
kommentarer om deres oplevelser på stedet.

Det lille elværk, som er koblet på møllehjulet, har ikke produceret meget
strøm endnu, idet møllehjulet også i denne vinter har stået stille på
grund af frost og sne.

Bestyrelsen har besluttet at etablere en hjemmeside og har taget kontakt
til Per Rahbek, som har tilbudt at stå for opsætningen. Hjemmesiden
forventes færdigetableret i løbet af foråret, og det er bestyrelsens
opfattelse, at der vil blive god brug for dette formidlingsværktej med alt
det, der sker og vil komme til at ske på Møllen i de kommende år.

Herefter vendte Formanden blikket mod kommende projektbeskrivelser
og ansøgninger, først ogfremmest mod det projekt om stianlæg på
ejendommen m.v., hvortil der er sendt ansøgning til Vejle Kommune om
tilskud. Hun gav ordet til Jørg, der med hjælp af billeder og kortskitser
m.v. orienterede om det samlede projekt i hovedtræk. Aktuelt er ansøgt
om tilskud til

• Omlægning af ejendommens græsningsareal til overdrevsdrift
med kvæggræsning (d.v.s. uden sprøjtning og gødskning),samt
fornyelse af indhegning med egestolper ogpigtråd,

• anlæg af offentlig sti omkring mølledammen, samt
• etablering af trampesti fra Knabberupvej omkring

overdrevsarealet og gennem skovområde med kildegrøfter.

I det samlede projekt indgår Vejle kommunes etablering afbækomløb og
faunapassage inkl. de nødvendige broer. Dette projekt er en betingelse
for at kunne foretage en anden del af det samlede projekt, nemlig
oprensning af mølledammen. Tilskud til oprensningen søges i løbet af
foråret.

Jørg viste forskellige elementer, der kan indgå i stiprojektet, såsom
trædesten, trappeparti og broparti, samt i øvrigt hvordan de aktuelle
stiprojekter kan indgå i et perspektiv om en stiforbindelse mellem Vejle
Å ved Skibet og Grejs Å ved Fårup Sø.

Tidsplanen for det aktuelle projekt er, at 2011 forventes at gå med
papirarbejde i form af ansøgninger, myndigheds behandlinger,
forarbejder, projekteringer m.v., og at arbejdet i markenforventes
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gennemført i 2012.

Jørg orienterede endvidere om, at der er kontakt til rådgivende ingeniør
Svend Skov og restaureringsarkitekt Robert Lau med henblik på
renovering af mølle bygningen. Foreløbig er der foretaget en omhyggelig
registrering og optegning af bygningen med henblik på udarbejdelse af
et projekt, der kan danne grundlagfor ansøgning af fondsmidler.

Med billeder viste Jørg den ændrede vandslidske til mallehjulet. Den
har vist sig mere effektiv, og den giver mindre sprøjt og lyd fra sig.

Formanden afsluttede herefter sin beretning med at konstatere, at
Møllen med de skitserede projekter går en travl og spændende tid i
møde.

Dirigenten oplyste, at Bestyrelsen efter generalforsamlingen forventes at
ville formulere en varm anbefaling af ansøgningen til Kommunen om
tilskud.

J}irigenten roste Marta og Jørgs åbenhed med hensyn til at give
offentligheden adgang til mølleomgivelserne, og han satte stiprojekterne
ind i tidligere delvist realiserede perspektiver om stiforbindelse fra
Skibet via bro over Vejle Å ogforbi Bindeballestien til Nr. Vilstrup. Han
pegede på, at udbygning af stimulighederne til Jelling og
seværdighederne der vil være et stort gode for de mange nye boliger i
Skibet. Dirigenten oplyste i øvrigt, at der er kontakt til berørte naboer,
som har taget godt imod stiprojekterne.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens meget positive
modtagelse af og fulde opbakning til projekterne.

Der var i øvrigt ikke spørgsmål eller kommentarer til formandens
beretning, som dirigenten herefter konstaterede godkendt.

3. og Kassereren aflægger regnskab - godkendelse af regnskab
og

4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Med forsamlingens stiltiende accept gennemgik kassereren det
underskrevne og reviderede regnskab for 2010 og budget for 2011 under
eet.
Regnskabet for 2010 viser et aktivt år med samlede indtægter, inkl.
sponsorindtægter og tilskud, på 32.279,50 kr og samlede udgifter på
25.308,57 kr. Foreningens aktiver udgør pr. 31. december 2010
22.422,93 kr.
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1 budgettetfor 2011 er der budgetteret med uændret medlemsantal og
uændret kontingent samt i øvrigt aktiviteter svarende til 2010.

På et spørgsmål oplyste Dirigenten, at kontingentet er pr. person med
hver en stemme på generalforsamlingen.

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet for 2010 og budgettet
for 2011, og dirigenten konstaterede herefter disse, herunder det i
budgettet forudsatte kontingent på 100 kr for godkendt.

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.
Lydia Jensen, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.
Laust Fredslund, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager genvalg.
Verner Carlsen, generalforsamlingsudpeget medlem, modtager ikke
genvalg.
Svend Skov foreslås som kandidat til valg af nyt bestyrelsesmedlem.
Svend Skov har givet tilsagn om at opstille.

Knud Markvad, generalforsamlingsudpeget suppleant, modtager
genvalg.

På Dirigentens opfordring fortalte Svend Skov lidt om sig selv, herunder
at han driver selvstændig rådgivende ingeniørvirksomhed og i mange år
har været "husmurer "på Stenager Mølle.

Der fremkom ikke andre forslag. Lydia og Laust er derfor genvalgt og
Svend Skov nyvalgt til bestyrelsen, og Knud er genvalgt som suppleant
til bestyrelsen.

7. Valg af 1 revisor samt 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.
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8. Eventuelt
Idet der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer afsluttede
dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede herefter dirigentenfor god ledelse af
generalforsamlingen.
Afslutningsvis rettede Formanden en stor tak til Verner, ledsaget af en
vingave, for arbejdet i bestyrelsen og ikke mindst - på egne og Jørgs
vegne -for de mange timer, han har lagt i arbejdet med at genetablere
møllen. Formanden bød velkommen til Svend Skov i bestyrelsen.

Herefter introducerede Formanden Lore Foght-Nielsen, der
overordentlig interessant og meget bevægende fortalte om sine
oplevelser som jedisk flygtning under 2. verdenskrig, herunder om sit
ophold på Stenager Mølle. Opholdet på Stenager Mølle gav Lore et
indblik i dagligdagen på en fungerende mølle og bevirkede i øvrigt en
livslang tilknytning tilfamilien på stedet.

Anders Hedegaard
dirigent

Laust Fredslund
referent
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