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Medlemsmødet og generalforsamlingen 10.marts 2016  

 

Peter Uldum fra Hellebæk – Aalsgaarde Egnshistoriske Forening gav os en meget 

inspirerende fortælling om såvel Hammermøllen som Hellebæks historie. Spørgelysten 

var stor, og Peter var næsten ikke til at stoppe, men vi havde også en generalforsamling 

der skulle afvikles. 

Selve generalforsamlingen forløb uden dramatik, da alle opstillede kandidater til til-

lidsposterne blev valgt. 

Se referat fra generalforsamlingen på de efterfølgende sider. 

 

Arrangementer i ”støbeskeen” (bør skrives i kalenderen!) 

Lørdag den 16.april er der fællesmøde for nordsjællandske møller ved Frilandsmuseets Møllerlaug. 

Vi skal bl.a. høre om de særlige problemer og tekniker, der er ved malingsvedligeholdelse af fredede byg-

ningsværker. Mødet er fortrinsvis for aktive møllehjælpere og bestyrelsesmedlemmer, men er i øvrigt åbent 

for alle interesserede. Tilmelding senest 9.april til undertegnede. 

Lørdag den 28.maj arrangerer vi den traditionelle studie- og sommertur for alle medlemmer med ledsagere. 

Denne gang tager vi ikke langt væk, idet vi følger op på Peters inspirerende fortælling med et besøg i Ham-

mermøllen og en guidet tur i det gamle industriområde i Hellebæk.  

I arrangementet indgår også bl.a. frokost i Hammermøllens café. Et oplagt mål for en hyggelig familietur. 

Dagene 3. – 5.juni afholder Dansk Møllerforening årsmøde i grænselandet Danmark – Tyskland, hvor man 

bl.a. besøger en række møller i området. Også her kan alle deltage.  

Nærmere oplysninger fås hos undertegnede. 

Søndag den 19.juni er det den officielle mølledag over hele landet, og vi vil også deltage i dagen.  

Nærmere i kommende nyhedsbreve. 

Lørdag den 13.august bliver der måske en studietur for møllepasserne til et meget specielt mølleprojekt på 

Langeland: Bagenbjerg Mølle i Tullebølle. Også dette vil der bringes mere om senere. 

Møllehilsner 

 

Bilag: 

1. Referat fra den ordinære generalforsamling, 10.marts 2016



 

Referat af Fredensborg Møllelaugs ordinære generalforsamling torsdag, den 10. marts 2016  

på Fredensborg Bibliotek, 3480 Fredensborg 

Generalforsamlingen begyndte med et meget interessant foredrag om Hammermøllen – en del af  den industrielle kultur-

arv, samt livet og bygningerne langs Bøssemagergade i Aalsgaarde, fortalt af Peter Uldum fra Hellebæk–Aalsgaarde 

Egnshistoriske Forening. Spørgelysten efter foredraget var stor. 

Derefter gik vi over til den ordinære generalforsamling. 19 medlemmer var mødt op. 

Formanden bød velkommen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Indkomne forslag 

4. Godkendelse af regnskab 2015 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2016 

6. Fastsættelse af kontingent for 2017 

7. Valg til bestyrelsen*) for 2 år. På valg er: 

 Johnny Petersen, Ove Hansen og Marianne Petersen 

 Valg af 1 suppleant for 1 år. På valg er: 

 Jens Erik Christiansen 

 Valg af revisor for 1 år. På valg er: 

 Paul Jørgensen 

8. Eventuelt 

*) Ved konstitueringen i 2015 byttede Jens Erik Christiansen (valgt 2014 til bestyrelsen for  to år) og Marianne Pe-

tersen (valgt 2015 som suppleant for ét år) 

 Hvert medlemskab har én stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

1.  Valg af dirigent og referent 

Som dirigent blev valgt Tove von Jessen 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, der indeholdt følgende emner: 

 - Fredning af møllerne 

 - Status omkring Højsager Mølle og Karlebo Mølle 

 - Medlemspleje 

 - De frivillige hjælpere 

 - Bilde kursus 

 - Besøg i Karlebo Mølle 

 - Karlebo Udeskole ved Karlebo Mølle 

 - Nordsjællandske møllers fællesmøde 

 - Bestyrelsen 

Der kan læses nærmere om hver enkelt punkt i det netop omdelte / udsendte ”Medlemsblad for Fredensborg Mølle-

laug” 5. årgang nr. 1. Forår 2016 – Møllerne i Fredensborg Kommune. 

Følgende, der er sket siden trykning af medlemsbladet, blev føjet til beretningen:  

Status vedr. Højsager Mølle: Kulturstyrelsen har overfor kommunen tilkendegivet, at de på visse betingelser, og efter 

ansøgning, kan yde økonomisk støtte til at påbegynde renovering af 1. etape på Højsager Mølle, hvilket vil sige fun-

damentet. Der vil blive indhentet tilbud fra kvalificerede håndværkere, som har erfaring i at udføre restaureringsarbej-

de på fredede bygninger. Vi håber, at arbejdet kan ske i løbet af sommeren. 

Fredning omkring Karlebo Mølle: Kulturstyrelsen har endnu ikke færdigbehandlet forespørgslen. 

Fredensborg Udeskole ved Karlebo Mølle: Projektleder Peter Laxdal oplyste, at eleverne er meget glade og viser stor 

interesse for møllebesøgene, samtidig med at de er meget lærerige. Derudover udtrykte Peter stor tilfredshed med det 

gode samarbejde med møllepasserne.  

Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt. 



 

3.  Indkomne forslag 

Nærmere herom under pkt. 8. ”Eventuelt”. 

4.  Godkendelse af regnskab 2015 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2015, og det blev godkendt. (se medlemsbladet) 

5.  Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2016 

Kassereren fremlagde bestyrelsens budget for 2016. Det blev taget til efterretning. (se medlemsbladet) 

6.  Fastlæggelse af kontingent for 2017 

Kontingent for medlemskab af møllelauget er kr. 100,- pr. husstand. Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter 

uændret. Medlemmerne kan opfordres til, her ud over at yde frivillige bidrag. 

7.  Valg til bestyrelsen 

  For 2 år. På valg er: 

  - Johnny Petersen, Ove Hansen og Marianne Petersen. 

   Alle 3 er villige til genvalg og blev genvalgt. 

  1 suppleant for 1 år. På valg er: 

  - Jens Erik Christiansen. 

   Jens Erik er villig til genvalg og blev genvalgt. 

  Revisor for 1 år. På valg er: 

  - Paul Jørgensen. 

   Paul er villig til genvalg og blev genvalgt. 

8.  Eventuelt 

To punkter var indkommet fra Troels Langhoff. 

Han ønskede at diskutere indholdet af et brev af 21. september 2015, som bestyrelsen havde sendt til alle møllepassere 

angående forskellige forhold på møllen. Formanden gennemgik indholdet punkt for punkt på generalforsamlingen, og 

hermed burde alle spørgsmål være besvaret. 

Det andet var svar på et spørgsmål om forsikringsforhold, Troels rejste på generalforsamlingen den 26. marts 2015, 

som han savnede skriftligt svar på. Formanden gjorde opmærksom på, at spørgsmålet straks i marts 2015 blev forelagt 

kommunen.  

Efter en længere mailkorrespondance modtog vi den 14.august 2015, skriftligt bekræftelse på at frivillige møllepasse-

re er omfattet af Kommunens forsikring i samme omfang som fastansatte medarbejdere. Kommunen har modtaget 

navneliste over de frivillige møllepassere. De frivillige møllepassere er løbende blevet orienteret og alle har nu primo 

marts modtaget et skriftligt sammendrag af hele sagen, herunder kommunens bekræftelse. 

Fredensborg, den 12.marts 2016 

 


