
Vedtægter for Christiansmøllens Laug  
§ 1 

Foreningens navn er Christiansmøllens Laug - herefter omtalt som Lauget. Hjemsted er Porthusvej 5a, 5700 

Svendborg. 

 

§ 2 

Christiansmøllen er ejet af Svendborg Kommune og er fredet af Kulturstyrelsen. 

Alt arbejde omhandlende bygningsændringer, vedligehold og istandsættelse/restaurering aftales med ejer og 

Kulturstyrelsen. 

 

 § 3 

Laugets formål er at værne om Christiansmøllen i samarbejde med ejeren Svendborg Kommune således, at 

møllen er en aktiv og synlig del af byen, dels et aktiv for byens borgere, dels som et turistmæssigt aktiv i 

samarbejde med lokalområdet og dels ved at sikre tilgængelighed for offentligheden og sikre formidling af 

møllens historie og betydning for Svendborg. 

 

Lauget ønsker at: 

● medlemmerne deltager/støtter så meget som muligt op omkring restaureringen af møllen 

● sikre et samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og derved styrke erhvervsuddannelserne og 

forståelsen for historisk håndværk 

● Møllelauget, over tid, afdækker muligheden for at blive en selvejende institution efter aftale med 

Svendborg Kommune. 

● afdække muligheden for etablering af evt. cafedrift, samt om der kan etableres tidssvarende 

toiletforhold. 

● gennemføre udstillinger og andre arrangementer jf. Laugets formål for at sikre møllen som aktiv for 

fremtiden, samtidig med at den kan være et aktivt mødested for områdets beboere. 

  

Endvidere kan Lauget, hvis økonomien tillader det, støtte aktiviteter, der fremmer Laugets formål. 

Lauget er forpligtet til at indgå samarbejdsaftale med kommunen om vilkårene for at råde over møllen, 

herunder at regulere driften. 

 

§ 4 

Som medlem kan optages enhver person, forening, institution eller firma, der er interesseret i 

Christiansmøllen, dens historie, bygningsmæssige minder og formidlingen heraf jfr. Formålsparagraffen, mod 

at betale et kontingent. Kontingentindtægterne anvendes til at gennemføre og understøtte 

formålsparagraffen. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.  

Medlemskabet følger kalenderåret. Hvert fremmødt medlem har én stemme på generalforsamlingen. 

For at kunne stemme skal kontingentet for indeværende år være betalt en uge inden generalforsamlingen. 

Fuldmagt er ikke en mulighed. 

 



 

§ 5 

Udelukkelse af et medlem kan ske, såfremt et medlem modarbejder møllens eller Laugets  interesser. 

Udelukkelse besluttes på bestyrelsesmøde og godkendes efterfølgende på førstkommende generalforsamling. 

 

§ 6 

For Laugets forpligtelser hæfter Lauget alene med Møllelaugets formue, der søges tilvejebragt ved 

medlemskontingenter og tilskud fra offentlige myndigheder, fonde og virksomheder m.v. 

Fondsansøgninger koordineres med ejer, Svendborg Kommunes fondsstrategi. 

Ingen byggeudgifter kan sættes i værk, uden bygningsejers godkendelse 

 

§ 7 

Laugets interesser varetages af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf de 8 medlemmer vælges af 

generalforsamlingen for to år ad gangen og afgår skiftevis hvert andet år (4 i ulige år og 4 i lige år). Der 

vælges op til 2 suppleanter for 1 år af gangen. 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem. Genvalg kan finde sted. 

I bestyrelsen indgår til enhver tid et medlem udpeget af bygningsejer, Svendborg Kommune, som det niende 

medlem. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen afholder normalt mindst to bestyrelsesmøder om året og er beslutningsdygtig, når mindst fire 

medlemmer er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. 

§ 8 

Laugets øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt i 1. kvartal hvert år 

på. Adressen fremgår af indkaldelsen. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af 

indkaldelse til medlemmer og på møllens hjemmeside under den aktuelle kalender. 

 

Laugets regnskab skal samtidigt offentliggøres på møllens hjemmeside. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 10 dage inden 

generalforsamlingen. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

4. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 b. Valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

 



§ 9 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et antal medlemmer, der svarer til 1/5 af det samlede antal, 

kræver det, ligesom et flertal i bestyrelsen kan forlange det. Indkaldelsesvarslet til en sådan ekstraordinær 

generalforsamling er som ved en ordinær generalforsamling. 

  

§ 10 

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren varetager bogholderi, ajourføring af medlemskartotek samt 

opkrævning af kontingent. 

Lauget tegnes af formand og kasserer.  

Det påhviler ikke nogen af Laugets medlemmer af hæfte for påtagne forpligtelser.  

§ 11 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer 

stemmer derfor, eller ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, af de fremmødte medlemmer, med 

simpel stemmeflerhed. 

Ændring af vedtægter skal godkendes af Svendborg Kommune. 

 

Beslutning om Møllelaugets opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af Laugets 

fremmødte medlemmer stemmer derfor, eller ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med simpel 

stemmeflerhed. I indkaldelsen skal tydeligt angives, at Laugets ophør er på dagsordenen. 

 

§12 

I tilfælde af Laugets opløsning i henhold til de i disse loves § 11 nævnte regler, skal Laugets formue overgå til 

møllens vedligehold ved bygningens ejer. 

Bestyrelsen: 

 

Claus Mogensen Susanne Magelund Harry Frøsig Bruun 

Formand Næstformand Kasserer  

 

Inna Krat Henrik Nørregaard Niels Christian Nielsen 
Sekretær Bestyrelsesmedlem                                    Bestyrelsesmedlem  
 

Jonas Meng 

Svendborg Kommunes repræsentant 

 

 

 
 

 


