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Referat af ordinær generalforsamling marts 2021 

i 

Foreningen Stenager Mølles Venner 

 

I lyset af den fortsatte alvorlige situation omkring coronavirus og myndighedernes 

udmeldinger om diverse foranstaltninger fandt bestyrelsen det igen i år nødvendigt at 

aflyse en afvikling af generalforsamlingen i dens normale form og i stedet afvikle 

generalforsamlingen i en digital/skriftlig form. I forbindelse med udsendelsen den 11. 

marts 2021 af dagsordenen til generalforsamlingen blev der fastsat en frist til den 25. 

marts 2021 til – pr. mail eller skriftligt – at fremkomme med bemærkninger eller 

forslag til de spørgsmål, generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal behandle. 

Bestyrelsen indstillede i forbindelsen med udsendelsen af dagsordenen, at 

generalforsamlingen godkendte punkterne til stillingtagen. 

 

Bestyrelsen har efter udsendelsen af dagsordenen modtaget fire henvendelser, som 

alle tilslutter sig bestyrelsens indstillinger – et par med uddybende og anerkendende 

kommentarer i forbindelse med formandens beretning om mølleområdet som et 

velbesøgt rekreativt område for både børnefamilier, unge og ældre mennesker. 

Endvidere udtrykkes håb om en vellykket reparation af møllehjulet. 

  

Referat 

 

 1.  Valg af dirigent, - (udgår) 

 

 2.  Formanden aflægger beretning – godkendelse af beretning 

- formandens beretning vedlægges. 

  

Bestyrelsen indstiller, at beretningen godkendes. 

Udover de ovennævnte kommentarer, der generelt tilslutter sig 

bestyrelsens indstillinger, er der ikke indkommet kommentarer eller 

spørgsmål, og beretningen anses derfor for godkendt. 

 

 3.  Kasseren aflægger regnskab – godkendelse af regnskab 

  Revisorgodkendt regnskab for 2020 vedlægges. 

 

  Bestyrelsen indstiller, at regnskabet godkendes. 

Udover de ovennævnte kommentarer, der generelt tilslutter sig 

bestyrelsens indstillinger, er der ikke indkommet kommentarer eller 

spørgsmål til det reviderede regnskab for 2020, og regnskabet for 2020 

anses derfor for godkendt. 
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 4.  Budget for det kommende år 

  Budget 2021 vedlægges. 

 

  Bestyrelsen indstiller, at forslaget til budget godkendes. 

Udover de ovennævnte kommentarer, der generelt tilslutter sig 

bestyrelsens indstillinger, er der ikke indkommet spørgsmål eller 

kommentarer til forslaget til budget for 2021, og forslaget til budget 

anses derfor for godkendt. 

 

 5.  Indkomne forslag 

  Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

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

  De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer Per Søndergaard og Laust Fredslund er 

  valgt for en 3 års periode frem til 2022.  

  Tilsvarende gælder for suppleant Svend Skov. 

   

  Der er ikke behov for valg af bestyrelsesmedlemmer eller suppleant. 

 

 7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant 
  Bestyrelsen foreslår at Anna Grethe Jespersen genvælges som revisor. 

  Bestyrelsen foreslår at Lis Bentzen genvælges som revisorsuppleant. 

   

Udover de ovennævnte kommentarer, der generelt tilslutter sig bestyrelsens 

indstillinger, er der ikke indkommet andre forslag og Anna Grethe Jespersen og Lis 

Bentzen anses herefter for valgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

 

 8. Eventuelt. 

 

  Der er ikke til punktet indkommet bemærkninger m.v. 

 

 

 


