Havnø Mølles venner

Referat fra generalforsamling i HMV d. 31.05. 2010

Formand Pia Eriksen bød velkommen, hvorefter der blev startet på den udsendte dagsorden.
1.

Valg af dirigent og referent
Poul Knudsgaard valgtes til dirigent og Lene Christensen valgtes til referent.

2.

Aflæggelse og godkendelse af beretning
Pia Eriksen aflagde flg. beretning:
Generalforsamling: 17 personer var mødt frem i kultur centret hvor vi hørte om Lises
registrering af vand og vindmøller.
Mølledag: 21. juni Ronny Thomsen fra kulturudvalget åbnede mølledag.
Bager Høj bagte igen brød af vores eget mel som vi kunne sælge.
Salg af boller med marmelade fra Hornbech samt muffins.
Spejderne fra Hadsund og Karen Margrethe lavede aktiviteter for børnene på engen.
Musikalsk indslag fra Duo Ajstrup.
Fjordens dag: 13. september på fiskerihavnen.
Vi solgte kaffe og kage, samt informerede om foreningen. Det var en rigtig god dag og der
kom mange mennesker
Høstfest: 20. september
Gerda bagte boller som vi solgte med spegepølse og marmelade
Vi havde desværre ikke det bedste malevejr
Julearrangement: 29. november
Blev holdt i kultur centrets store sal. Der var 16 boder hvoraf der var 4 workshops ( knob
og splejsninger, knipling, tinstøbning og juledekorationer) derud over var der også tombola
og fiskedam, med sponserede gevinster fra områdets butikker og erhvervsdrivende.
Vi dansede om juletræ med mølle nissen og Folkekoret fra Hadsund kom forbi og gav en
prøve på deres kunnen.
Nyerhvervelser 2009:
Vi har købt en ny stor kaffemaskine så vi kan brygge noget kaffe til vores arrangementer.
Derudover har vi købt arbejdstøj til Møllelauget, så de kan være ens klædt til
arrangementerne på møllen og så det er nemt for publikum at se, hvem der ved noget om
møllen og driften af den.
Kontante tilskud
I har i år søgt Kulturelt Samråd og tilskud på 2000,00 kr. til vores musikalske
underholdning til mølle dagen, vi fik de 2000,00 kr. Andelskassen støttede os med 1000 kr.
i forbindelse med julearrangementet. Samt vi har fået sponsorater fra vores medlemmer.
Hvervekampagne:
Vi deltog på kræmmermarkedet i Veddum Sal med en stand for at komme ud og vise flaget
og fortælle om vores eksistens, det var en god dag, hvor vi fik snakket med en masse
mennesker.
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Samarbejde:
Visborg Landsbylaug indkaldte i efteråret til et møde for at få etableret samarbejde
foreningerne imellem i Visborg, her hører møllen jo til, så derfor deltog vi da med glæde i
dette arrangement og vi er i gang med et rigtig godt samarbejde og forskellige
arrangementer, vi planlægger at deltage i Visborgs sportsuge, ved at komme derover og
fortælle om møllen, Venneforeningen og diverse arrangementer.
Hvad skal der ske 2010:
Mølledag: 20. juni kl. 10-16 maler mel hvis vejret tillader ellers er der mange andre
former for underholdning. Vi serverer suppe med brede boller
Fjordens dag: 12/9 vi deltager igen i fjordens dag med kaffe og kage salg.
Høstfest: 19/9 kl. 10-16 Duo Ajstrup kommer og underholder
Jule mølle nisse marked: Igen i Kulturcentret den 1. søndag i advent 28/11-2010
Knudsgaard spurgte til medlemstallet for foreningen. Lise Andersen kunne fortælle, at der
pr. 31.12. var 40 medlemmer, men at tallet pt. var steget til 51. Lise kunne desuden tilføje
at ca. halvdelen af medlemmerne er bosiddende udenfor Mariagerfjord Kommune. Der er
en del sommerhusejere i området, der støtter foreningen.
Der var ikke øvrige kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt
godkendt.
3.

Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Lise Andersen fremlagde og kommenterede regnskabet. Der har været et overskud på
891kr. i det forløbne år. Hvilket må siges at være ret godt set i lyset af de udgifter
foreningen har haft.
Dorthe Munkhaus bemærkede, at kassereren havde valgt et godt pengeinstitut, da der både
var gode renter, økonomisk støtte og ingen gebyrer.
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.
Lise Andersen havde desuden valgt at fremlægge et budget for det kommende år, selvom
det ikke fremgår af vedtægterne, at det skal gøres på generalforsamlingen. Budgettet
forventer indtægter på 19.800kr. og udgifter i samme størrelsesorden. Der er budgetteret
med en større annonceudgift end tidligere, da Hadsund Egnsmuseum tidligere har betalt en
del af disse udgifter. Det kan vi dog ikke forvente vil ske fremover. Der er også budgetteret
med et tilskud til møllens vedligeholdelse. Der har netop været udført en reparation i
hattehjulet på møllen. Her forventes HMV at dække ca. halvdelen af udgifterne.
Knudsgaard opfordrede til at bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændringer på
næstkommende generalforsamling for fremover at få det gjort obligatorisk at fremlægge et
budget.

4.

Fastsættelse af kontingent for a) private medlemmer b) firmaer, foreninger og
institutioner
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 100kr. for et husstandsmedlemskab for private og
500kr. for firmaer, foreninger og institutioner.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Jørgen Klostergaard opfordrede husstande på 2 eller flere personer til at tegne hvert sit
medlemskab, da det giver ret til at have sin egen mening.
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5.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6.

Valg til bestyrelse
a) 2 bestyrelsesmedlemmer
b) 1 suppleant
På valg var Pia Eriksen, som var villig til at modtage genvalg og Kirsten Jensen, der ikke
ønskede genvalg. Eneste forslag var Mona Andersen, Visborg. Dermed var hun valgt
sammen med Pia Eriksen.
Den siddende suppleant, Joan Laursen blev foreslået genvalgt. Det blev hun uden
modkandidater.

7.

Valg af revisorer
a) 2 revisorer
b) 1 revisorsuppleant
Poul Knudsgaard var villig til at modtage genvalg. Erling Gammelmark ønskede ikke
genvalg. Henry Poulsen blev foreslået og valgt sammen med Poul Knudsgaard.
Den tidligere revisorsuppleant, Jette Lund ønskede ikke genvalg. I stedet blev Dorthe
Munkhaus foreslået og valgt.

8

Eventuelt
Dorthe Munkhaus foreslog, at man i forbindelse med arrangement på møllen kunne lave
børneaktiviteter i form af at klippe vindmøller i papir/karton, og med assistance fra
gymnastikkyndige kunne undervise i at slå vejrmøller.
Jørgen Klostergaard tilbød at stå for en drageworkshop for børn og fædre i forbindelse med
høstfesten.
Lise mindede om det spændende program der er i forbindelse med Mølledagen d. 20. juni,
hvor festlighederne åbnes af borgmester H.C. Maarup. Der er bl.a. geocatching, suppe med
bredeboller og underholdning ved Duo Ajstrup.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden, som takkede for
fremmødet.
Herefter var der kaffe med kage og fremvisning af filmen ”Møllernes Danmark”

02.06. 2010 Lene Christensen
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