
Bestyrelsen for Christiansmølllens Laug fremsætter nedenstående ændringsforslag 
 

 § 3 

“ 

● 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. “ 

 

ændres til 

“ 

● sikre forståelsen af et historisk håndværk “ 

 

og 

 

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

herunder at regulere driften.” 

 

ændres til 

 

“Lauget kan - hvis man kan blive enige om vilkårene -indgå en samarbejdsaftale med kommunen om vilkårene 

for laugets råderet over møllen” 

 

§ 4 

“ Kontingentindtægterne anvendes til at gennemføre og understøtte formålsparagraffen “  

 

ændres til 

 

“ Kontingentindtægterne anvendes til at gennemføre og understøtte bestyrelsens arbejde jf. 

formålsparagraffen “ 

 

§ 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.” 
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ændres til 

 

“Laugets interesser varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år 

ad gangen og afgår skiftevis hvert andet år (3 i ulige år og 4 i lige år). Der vælges op til 2 suppleanter for 1 år 

af gangen.” 

 

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

medlem.”  - slettes 

 

og  

 

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

 

ændres til  

 

“Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. En person i bestyrelsen 

varetager sammen med formanden kontakten til ejeren, Svendborg kommune” 

 

 

§ 11 

 

“Ændring af vedtægter skal godkendes af Svendborg Kommune.” - slettes 
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