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            Stenager d. 10. jan. 2019 

 

BILAG A 

 

 
 

Oplæg om afvikling af Foreningen Stenager Mølles Venner efter en 6 års 

overgangsperiode 

 

Efter nogen tids overvejelser er ejerne af Stenager Mølle og bestyrelsen for Foreningen 

Stenager Mølles Venner kommet til den erkendelse, at forhåbninger om at nå målet 

om fuld genetablering af en funktionsdygtig mølle på Stenager Mølle, ikke længere er 

realistisk. 
 

Bag denne erkendelse kan anføres: 

- Siden de vellykkede projektrunder med fondsfinansiering og gennemførelse af bogudgi-

velse og naturprojekt, i perioden 2012 til 2015, er der i perioden 2016 - 2018, på lignende 

måde, forsøgt rejst midler til restaurering af møllehus og mølleri, - men disse tiltag har 

været frugtesløse. 

- Hos ejerne har dette affødt afmatning i engagement og gejst omkring foreningsarbejdet, 

herunder især fondsansøgninger. 

- Uden reel udsigt for et samlet mølleprojekt vil det fremadrettede bestyrelsesarbejde 

primært komme til at bestå i simple driftsopgaver, som vil kunne varetages i et enklere og 

mindre bureaukratisk regi. 

- Tilsvarende svækkes frivilliges begrundelser for at engagere sig og for at opretholde eller 

tegne et medlemskab i foreningen. 
 

Forslag om ophør 

Derfor finder bestyrelsen at tiden er kommet til at fremkomme med et forslag om at afvikle 

foreningen. Imidlertid har såvel foreningen som ejerne af Stenager Mølle forpligtet sig til at 

sørge for vedligehold af naturstier, gangbroer og trapper indtil 2024. Dette var en forud-

sætning for bevilling af fondsmidler til ”Alletiders Bækmølle ved Skibet i Vejle Ådal”. Der 

er derfor tale om en afviklingsperiode på 6 år, således at foreningen nedlægges med 

udgangen af 2024. 

I perioden indtil 2024 tilsigtes en enklere organisering og drift af foreningsvirket samt 

sikring af, at foreningens midler i størst mulig omfang anvendes til formål i overensstem-

melse med foreningens vision og vedtægtens formålsbestemmelser i §2. 

Bestyrelsens forslag er konkretiseret i et forslag til ændringer af vedtægterne, som forelæg-

ges til behandling og godkendelse på den ordinære generalforsamling d. 25. marts 2019. 
 

Bestyrelsen har sammen med ejerne tillige gennemgået og vurderet efterfølgende forhold, 

herunder hvortil foreningens midler kan anvendes frem til og med udgangen af 2024. 
 

1. Gældende vilkår/aftaler 

Ophør af foreningen påvirker ikke de indgåede og gældende vilkår/aftaler i forbindelse med 

naturprojektet, henholdsvis om offentlig adgang, vedligeholdelse af stier, opholdsareal samt 

inventar på opholdsareal, idet sådanne videreføres af møllens ejere i samarbejde med 

bestyrelsen for foreningen i perioden indtil og med 2024. 
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2. Visionen 

Nedlæggelse af foreningen ved udgangen af 2024 ændrer ikke ved ønsket om i muligt 

omfang at efterleve visionsdelen fra aug. 2009, som siger at ”foreningens midler skal 

anvendes i overensstemmelse med foreningens overordnede formål og ydes som støtte til 

restaurering af møllen med tilhørende mølledam, bygning, maskininstallationer herunder 

generator, sav, kværn og valse, samt til formidling af møllens historie og nuværende drift.” 
 

3. Møllehus/mølleri, vandhjul mv. 

Jf. afsnittet om visionen forventer ejer i perioden indtil foreningens ophør at ville iværksætte 

enkelte mindre renoveringsprojekter i møllehuset, bl. a. af bloksaven, gulv og 

etageadskillelse i møllebygningens oprindelige østlige mølledel samt evt. af kværn og 

valsefunktion mv. i møllens øverste del. 

Vandhjulet har i 2019 kørt i 10 år. Hjulets akseldel har i de senere år vist flere ”svag-

hedstegn”, hvorfor der allerede nu er udført midlertidige forstærkninger. Inden for få år må 

der påregnes større reparation/udskiftning, såvel af akseldel som af dele af vandhjulet. 

De gamle gæsteværelser i møllebygningens vestlige del, som ”genopstod ” i 2018, forventes 

bibeholdt og yderligere istandsat med henblik på at fastholde møllebygningens museumsag-

tige indhold. 
 

4. Fortsatte aktiviteter/arrangementer 

Besøgsarrangementer på møllen forventes fortsat at kunne aftales mellem ejere og gæster, 

mens de store årlige mølledagsarrangementer ikke mere afholdes, ligesom generalforsam-

linger afholdes under mere beskedne former. 
 

5. Markedsføring af Åben Mølle/besøgsarrangementer 

Hjemmesiden forventes i redigeret form, fortsat holdt i drift indtil og med 2024. 
 

6. Vedligeholdelse af stiernes trapper og broer samt madpakkehus 

For at opretholde stitrapper og -broer i forsvarlig forfatning vil det i årene 2019-2924 blive 

nødvendigt med udskiftning af planker, trin, understøtninger og brædder. 

Der lægges endvidere op til snarest at få monteret skridnet på hele gangbroforløbet.  
 

7. Driftsforhold og maskinpark 

Til de kommende 6 års drift hensættes midler til vedligeholdelse/reparation af foreningens 

maskiner og drift (brændstof) samt til kontorhold/gebyrer. 
 

8. Inventarliste, afskrivning 

Dele af foreningens inventar forventes afskrevet/uden værdi med udgangen af 2024. 

Øvrigt inventar foreslås overdraget Møllen. 
 

9. Afviklings- og ophørsbudget 

I forlængelse af ovenstående og med udgangspunkt i et skøn over foreningens indestående 

pr. 1. april 2019 har bestyrelsen i hovedpunkter opstillet følgende forslag til anvendelse af 

disse over perioden 2019 - 2024. 
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*) Vedligholdelse af græsslåmaskine (kileremme/knive/batteri/service) og snører til buskrydder 

samt brændstof. 

 

Oplæg godkendt på bestyrelsesmøde d. 10. jan. 2019. 
 

 

FSMV - Oplæg til afviklingsbudget 2019 - 2024, kr.                                    

        

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ialt 

Naturprojekt       33.000 

- Skridnet/låger, montering. - Vedligeh. broer/trapper. - Vedligeh./drift maskiner *) 

        

PR og gæstefaciliteter       20.000 

- Hjemmeside/kontorh./gebyr. - Stole-bordsæt gårdsplads. - Pleje af gæsterum 

        

Vandhjul og Møllebygning       35.000 

- Vandhjul. - Bloksav. - Kværn/valse/kraft. - Etageadskillelse/gulv. 

        

Ialt       88.000 

Indestående pr. 1.4.2019       Ca. 

90.0000 


