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Generalfbrsamling i Christiansmøllens Laug2713 - 2019
Næstlbnrrar-rd I-Ienril< Nørregaard bød velkor-nmen, knap 20 rr-redlemmer var mødt l'rem.

Dagsorden:

acl.

1.

1

. Valg af dirigerit

2. Yalg af referent
3. Allæggelse af bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse al'kontingent
5. Indkomne forslag
a. Korrekturuettel ser v/bestyre I sen
b. Vedtægtsændringer v/bestyrel sen
6. Valg
a. Valg af bestyrelsesmedlemrner og su;rpleanter
På valg er: Harry Frøsig lJruun
Inna Krat
Anne-Marie Munck
b. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
Bestyrelsens fbrslag var Mogens Victor Andersen- valgt med akklamation.
Mogerrs Victor Anclersen konstaterede at generalfbrsamlingen var lovligt indvarslet.

acl.2. Bestyrelsens fbrslag var lnna Ifuat - valgt rned akklamation.
acl.

3.

acl.

4.

Formand Ole Ystrøm allagde beretning fbr året 2018. Beretningen blev godkendt mecl
akkiamation.
Formanden udnævnte kornmunens repræsentant .lonas Meng til æresmedlenr. Komntunen
har vedtaget at kommunens repræsentant træl<ker sig så snart det sidste er på placls med
nrøllebyggeren og Kulturstyrelsen l-rerelter besigtiges møllen til enclelig godkenclelse.
.lonas Merrg fik oven"akt et diplom med livsvarigt medlemskab, en plakat og 3 mølleøI.
Bestyrelsen ønsker at vente rred lastsættelse af l<ontingent

tilpkt.

5 i forbindelse mecl

rzecltægtsærrdringerne, det blev godkenclt.

Kasserer l-larry Frøsig Bruun Lrddelte regnskab og fremlagde dette. Bilag var tilgængelige.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet sor11 blev laget til eftenetning.
ad.

5.

Ilenrik Nørregaard viste og fbrklarede korrekturændringer i §§ l, 2,3,6,9 og 1l ived§l i §8.
b. I-lenrik Nørregaard viste og forklarede ændringer i § 4 omhandlende kontingenta.

tægterne. Derudover en forståelses

kategorier. Således at det nu er opclelt i el personligt, et husstands-, og et virksomhedsmedlemskab.
Al [e rettelser godkendt.
Llereller fiemlagde kassereren fbrslag tii de nye kontingenter.
Et lrersonligt medlemskab:
100 hr
Et lrr-rsstandsmedlemskab: 150 kr'
Ilt virksomhedsrnedlemskab: I\zlinintunr 1 000 l<r 1'or en år-spakke
Bestyrelsens forslag tiI kontingentfastsætteIse bIev godkendt.
acl.

6.

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanfer:

Følgende er på valg:

Flarry Frøsig Bruun (modtager genvalg) valgt
(modtager genvalg) valgt
Inna Krat
Anne-Marie Munck (tidl. suppleant * a['1. Susanne Magelr:nd, modtager valg som
suppleant)
Valg af srrppleanter:
Anne- Marie Munck (valgt)
I-lenri k .lakobsen (nyval gt)
Deruclover har Steen Arne Pedersen givet tilsagn om at blive valgl

til bestyrelsen ved

til sendt fuldmagt.(nyvalgt)

b. Valg af levisor og revisorsLrpplearrt
Revisor Esben Br"rch Anderserr (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Morten Nielsen (rnodtager genvalg)
Ad .7

" Eventuelt.

På forespØrgsel om hvor rnange nrecl lenrr"uer^rJer er"pt" Oplyste kassereren at cler"lig* ttLt el"

65 medlernmer.
Bestyrelsen har vedtaget at cler skaI planlægges i'lere rnedlenrsarrangemelrter sålecles
medlemmerne føler at de I'år noget for mecl lemskabet.
Ole Ystrøm har planer om at lave et Nyhedsbrev hver maned fremover.

Niels Christian Nielsen var [<lar til at sælge rrrølleøl, Harry Frøsig Bruun til at sælge
plakater efter mødet.
Ole Ystrøm Takkede dirigenten og sagde tak for fremmødet, samt tak for i aften.
Svendborg den:
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Mogens Victor Andersen
dirigent
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Inna Krat
ref-erent
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