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Referat af 

Generalforsamling for Bogø Møllelaug 

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00 

på Bogø Mølle 

              

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Indledningsvis: Helle bød velkommen til generalforsamlingen, foreslog Steen Kronborg til dirigent 
og gav ordet videre 

Punkt 1: Valg af dirigent faldt på Steen Kronborg, som takkede, konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, sikrede, at der blev taget 
referat og gav ordet videre til forkvinden.  

Punkt 2: Årsberetningen, se bilag 1, var delt i to dele: Først: Årets gang på Bogø Mølle (hvor 
det bl.a. blev oplyst, at møllen har 255 medlemmer pt med udtrykt håb om, at tallet holder for 
2022) samt dernæst restaureringen med fokus på etape 4 og orientering vedr. status på etape 5, 
sidste del med slideshow af etape 4 med kommentarledsagelse. Helle sluttede med at takke alle 
de frivillige, som har hjulpet med at tage vagter, stå i cafe og bage til møllens arrangementer. 
Desuden takkede hun indsamlingsgruppen for deres fantastiske indsats med at indsamle penge til 
restaureringen, Brugsen v/brugsuddeler Ulrik for hans altid store velvillighed over for møllen, dem, 
der slår græs og rydder ukrudt, Tidende og Portalen. 

Punkt 3:  Forelæggelse af revideret regnskab for 2021 ved kasserer Lisbeth Albrekt, se bilag 2. 
Der blev orienteret om en bestyrelsesbeslutning om at hensætte 15.000 kr. hvert år til 
vedligeholdelse af møllen, da restaureringen stiller visse krav. Regnskabet blev taget til 
efterretning. Der blev stillet spørgsmål om, hvad forsikringen af møllen dækker. Det kunne 
bestyrelsen desværre ikke svare på med sikkerhed på dagen, da ’den forsikringsansvarlige’ havde 
meldt afbud til generalforsamlingen, men man havde en formodning om, at møllen var forsikret 
for et par millioner, og altså ikke til fuld- og nyværdi. Det afstedkom en del undren og 
hovedrysten, set i lyset af de mange millioner, restaureringen har kostet og fortsat vil koste. 
Ekstra: Efterfølgende har Helle undersøgt sagen og det kan oplyses, at hun var ansvarlig for 
forsikringer før Paarup tog over, og i 2018 fik hun forhøjet forsikringsummen til 5 mill. + 1½ mill. for 
sidebygningen. 
Punkt 4:  Budget for 2022 samt fastsættelse af medlemskontingent. Efter gennemgang af 
budgetforslag, se bilag 3, samt forslag om fastholdelse af kontingent på fortsat 150 kr. pr medlem 
blev der udtrykt undren over det forventede overskud for 2023 på 1000 kr., også set i lyset af, hvis 
forsikringen skal forhøjes. Lisbeth svarede, at i så fald måtte vi se på andre steder at finde 
besparelser, evt. ved at undlade at hensætte 15.000 kr. til vedligeholdelse. Det blev understreget, 
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at bestyrelsen snarest vil tage stilling til hele forsikringsspørgsmålet og sørge for at bringe 
forholdene i orden, så der er de rette proportioner. 

Punkt 5:      Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hændesenest 8 dage før 
generalforsamlingen. Ingen indkomne forslag. 

Punkt 6:  Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1  
                      revisorsuppleant: 
 Bestyrelsesmedlemmer: 

Ikke på valg: Lise Jensen, Ove Pårup, Vivian Skov  

Nicholai ønsker ikke at fortsætte. Der skal vælges en ny – vælges for 1 år. 

På valg: Helle, Lisbeth, Hans Erik. Alle villige til genvalg. Alle blev genvalgt! 

Ib blev valgt for 1 år. Ib vælges for 1 år i stedet for Nicholai 

Randi udtrådt af bestyrelsen. Søren Jespersen vælges for 2 år.  

Suppleanter: Emilie Storm Petersen vil godt fortsætte. 

Bestyrelsen opstiller desuden Svend Hansen som suppleant i stedet for Heinrich, som 
ikke ønsker at fortsætte. Svend Hansen vælges som suppleant. 

  Revisorer: Ulrik Bonnerup + Troels Dyhr Leighton vælges for endnu et år. 

 Revisorsuppleant: Per Christensen vælges. 

Alle valg sker med applaus!!  

Punkt 7: Evt. Der rettes en tak (og en flaske vin) til Nicholai for hans store loyalitet over for 
møllen. Randi har ydet en kæmpe indsats i forhold til sammen med Svend Aage Christensen at få 
medlemslisten digitaliseret, og Heinrich har bidraget med fantastiske fotos til slideshows, til 
fotocollager og -reportager gennem mange år. Indsamlingsgruppen har taget opgaven på sig at 
sælge værktøj, testamenteret til Bogø Mølle af Preben. Salget har foreløbig indbragt ca. 3100 kr. 
og fortsætter! Lis og Flemming Nielsen fra Indsamlingsgruppen har kontaktet Birthe Hjarlbæk, som 
er kendt for at producere unikke påskeæg – for at få hende til at producere et Bogø Møllekrus til 
salg på møllen. Ved rundspørge viste det sig, at der var stemning for at aftage et af de unikke krus – og Lis 
og Flemming vil gerne stå for at formidle salget – krusene produceres efter bestilling og er unikke. 
Bogø Mølles bestyrelse vil diskutere, om det er en artikel, vi vil inddrage i vores sortiment til salg 
på møllen. 
Nicholai takker af! Og Helle takker alle for ’god ro og orden’. 
 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
Forkvinde Helle Bohnfeldt 
Næstformand Hans Erik Albrekt 
Kasserer Lisbeth Albrekt 
Sekretær Vivian Skov 
Bestyrelsesmedlemmer: Lise Jensen, Ove Paarup, Ib Attrup og Søren Jespersen  
 


