Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Møllenyt nr. 3 / 2019
Medlemsbidrag for 2019, en sidste gang.
Af 120 husstande med i alt 247 medlemmer har næsten alle husket det årlige bidrag på 100,- kr pr
husstand. Vi mangler desværre svar fra ganske få, som derfor ikke får tilsendt det seneste nummer af
medlemsbladet eller kommende nyheder m.v., før vi hører fra dem.*)
Skulle du være i tvivl om hvorvidt du har betalt, så kontakt gerne undertegnede.

Ny publikation
I samarbejde med Karlebo Lokalhistoriske forening har Fredenborg Møllelaug fået udarbejdet et flot
hæfte på 66 sider om 3 nuværende og mindst 16 tidligere møller der har sat sine spor her i kommunen
Det 1. oplag er kun trykt i få eksemplarer, såfremt der er intreresse for det håber vi at få det genoptrykt.
Enkelte har fået det udleveret i forbindelse med generalforsamlingen m.v., men hvis DU ønsker et
eksemplar, bedes du kontakte undertegnede på tlf. 6068 2782 eller redaktøren af hæftet, Peter Aarby
tlf. 4038 2207

Referat fra generalforsamling tirsdag den 5.marts
Før den ordinære generalforsamling havde Lise Schifter givet tilsagn om at fortælle om Fredensborg
Arkiverne, men som følge af sygdom i den nærmeste familie, måtte Lise desværre melde afbud.
Det var dog så heldigt, at Peter Heiberg, der er Formand for Fredensborg Lokalhistoriske Forening
kunne træde til i stedet, og Peter gav en meget interessant og fyldestgørende information om Fredensborg Arkiverne, og hvordan man som borger i Kommunen kan få stor glæde af at besøge arkiverne, som er tilgængelige på Fredensborg Rådhus. Det er også muligt ad elektronisk vej at finde
både oplysninger og billeder.
Derudover viste Peter billeder af lokale møller, malet af mere eller mindre kendte kunstnere, der på et
tidspunkt i deres liv har boet i Fredensborg Kommune. Peter tilbød også, at han ved en senere lejlighed gerne ville holde en seance for Møllelauget med mange flere møllemalerier.
Efter en kort pause afholdtes den ordinære Generalforsamling.
Formanden bød de 24 fremmødte velkommen og udbad sig forslag til dirigent og referent

*) Formandens beretning i sin helhed, regnskab for 2018 og budget for 2019 kan læses i medlemsbladet ”Møllerne i Fredensborg Kommune” 8. årgang nr. 1. Forår 2019” der omdeltes / udsendes
snarest.

Se referatet næste side

1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev valgt Peter Heiberg og som referent Marianne Petersen.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til Møllelaugets vedtægter.
2. Formandens beretning
Formanden gennemgik årets beretning
Formanden benyttede lejligheden til at takke bestyrelsen, de frivillige hjælpere, samt kommunens
tilsynsførende Janne Liebach Guttesen, Lise Schifter fra Fredensborg Arkiverne og Rasmus Blaase fra Kommunens trykkeri for hjælp i årets løb.
Der var også en tak til Jens Erik Christiansen for artikler til – og redigering af Medlemsbladet.
Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt med bravur.
3. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
4. Godkendelse af regnskab 2018
Kassereren gennemgik det fremlagte regnskab 2018 som blev godkendt.
5. Forelæggelse af budget for 2019
Formanden gennemgik budget for 2019som blev taget til efterretning.
6. Valg til bestyrelsen for 2 år
På valg er:
- Elton Seierø, genopstiller
- Niels Erik Bølling, genopstiller.
Elton og Niels Erik blev genvalgt og ønskes til lykke med valget.
7. Valg af 1 suppleant for 1 år
På valg er:
- Helle Kruse Wichmann, genopstiller.
Helle blev genvalgt og ønskes til lykke med valget.
8. Valg af revisor for 1 år
På valg er:
- Paul Jørgensen, genopstiller.
Paul blev genvalgt og ønskes til lykke med valget.
9. Eventuelt
Møllelauget modtager gerne forslag til / ønsker om medlemsaktiviteter.
5.marts 2019. Referent Marianne Petersen

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk * Kontaktadresse: kontakt@fredensborg-mollelaug.dk
Kontingent kr. 100,- for 2019 kan indbetales via MobilePay 60 68 27 82
eller indsættes på møllelaugets konto 2313 – 6276 712 916
Husk navn(e) / telefonnummer (oplys gerne hvor mange / hvem bidraget dækker)

