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Referat fra ordinær Generalforsamling  

Fredag den 28. maj 2021 kl. 19:00 i Møllen 
 

Til stede var 16 bidragsydere til Møllen 

 
 

1. Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og foreslog Kim Snekkerup som dirigent. 

Kim blev valgt. 
Kim konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i år 

blev afholdt efter bestemmelserne i vedtægterne. 
Der var ingen indvendinger og generalforsamlingen var derfor 

beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning 
Mølledagen afholdes 20. juni kl.13:00 med indvielse af de nye tiltag der 

er gjort på Møllen og udenfor. 
Der bliver Hoppeborg og Sloth Ice for børn, toiletvogn bliver opsat. 

Der bliver lidt spiseligt, øl, vand, kaffe og kage. 
Vi mangler stadig noget arbejde at gøre udenfor inden Mølledag. 

- 

Der blev spurgt om hvorfor medlemmerne ikke fik at vide, at der var 
generalforsamling 7. august 2020. 

Bestyrelsen svarede at vi havde annonceret det allerede på den først 
udsendte indkaldelse. Corona er skyld i aflysning af den først 

annoncerede generalforsamling  
Vi annoncerede den nye dato på hjemmesiden, men ikke tænkt på at 

nogle ikke bruger computer og går på nettet. Vi retter op på dette med 
brev i postkassen til de nærmest omkring boende når der sker 

ændringer.  
Vi vil gerne udsende flere gange, men har ikke mailadresser på alle og vi 

kan ikke fysisk aflevere til vores tilskudsgivere flere gange om året. 
Mail adresser er modtaget fra nogle få tilstedeværende på 

generalforsamlingen.  
- 

Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab  

Regnskabet var udleveret til mødedeltagerne. 
Kassereren havde kun få bemærkninger og der var nogle få 

forståelsesspørgsmål fra deltagerne. 
Der var derudover ingen bemærkninger, og regnskabet blev godkendt. 

Efter forslag fra Bente vil regnskabet fremover blive vedlagt indkaldelsen 
til generalforsamlingen. 
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4. Indkomne forslag 

Ingen 
 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
På valg til bestyrelsen er: Torben Andersen og Jan Eriksen. 

De blev begge genvalgt.  
Suppleanter på valg er Ole Max Olsen og Kim Snekkerup. 

Ole Max Olsen trækker sig, Kim Snekkerup blev genvalgt. 
Bestyrelsen opstiller Harry Kahl som ny suppleant, han blev valgt. 

 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

På valg som revisor er Bent Faureholm Olsen som blev genvalgt for 2 år. 
Som revisorsuppleant blev Bent Schubert genvalgt. 
 

7. Eventuelt 

Bent Faureholm spurgte om vi ville gøre noget for Møllen, når der kom 
krydstogt til Hundested. Bent ville kontakte Havnen.  

Mølle Bent spurgte om Møllerforeningen kom forbi Melby Mølle lørdag 
den 5. juni, nej ikke denne gang.  

Trappen og rampen til Møllen blev diskuteret, de er ikke pæne og hører 

ikke til en gammel Mølle. Bestyrelsen svarede, at både rampe og trappe 
med tiden bliver mørkere, der kommer planter og blomster omkring. 

Mange synes at rampen er dejlig at gå opad.  
Der blev spurgt om trappe og rampe kan den males? Bestyrelsen 

svarede, at det kunne den ikke. 
Bente gjorde opmærksom på, at hun har doneret et billede af Møllen, 

hvornår afhentes det? Formanden svarede, snarest.  
 

Generalforsamlingen sluttede 19:55 
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 19:55 

Derefter var der hyggeligt samvær med kaffe og kage. 
 

 
Godkendt, Melby den xx.x.2021 

 

Bestyrelsen. 
Torben Andersen, Mona L.Thune, Aage Thune, Jan Eriksen, Henrik 

Bendix 
 

 
Dirigent. 

Kim Snekkerup 
 


