Bestyrelse:
Formand/udlejning:
Bo Skov Andersen
54 77 03 32
e-mail: formand@majboellemoelle.dk
Kasserer:
Verner Schou
28 88 98 09
e-mail: kasserer@majboellemoelle.dk
Sekretær:
Jill Holmberg
e-mail: jill@privat.tele.dk

Kommende arrangementer:
Mølledag
15. juni 2008 kl. 10
(3. søndag i juni)
Sommerfest
Lørdag 2. august 2008 kl. 17:00

54 77 07 17

Webmaster/Mølleposten:
Jakob Gram
54 77 15 48
e-mail: webmaster@majboellemoelle.dk
Tovholder for aktiviteter:
Lotte Bech
54 77 93 10
e-mail: lilobech@get2net.dk
Alt det andet:
Peter Flittner

23 34 30 40

Husk!!!! hvis du vil
Skal du kontakte Bo på telefon 54 77 03 32
1.dag koster 350 kr. 2. dag koster 350 kr. næste dage koster 200 kr. pr. dag,
Plus forbrug af elektricitet.

Nu kan du også
Møllen har indkøbt et partytelt på 5*10 m, som kan lejes alene eller i forbindelse med leje af møllen.
Prisen er 300 kr. for 2 døgn + 1000 kr. i depositum.
Kontakt Bo på 54 77 03 32

Juni 2008 * Møllepost nr. 25

Referat af generalforsamling 28. februar 2008 i Majbølle Mølle
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
6. Fastlæggelse af næste års kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant
10. Eventuelt
1. Som dirigent valgtes Orla Petersen, der konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formanden aflagde beretning og nævnte de aktiviteter, der havde været i årets løb, herunder Mølledag, rosenmarksvandring, julemarkedet og juleoptoget i Sakskøbing by. Igen i
år havde julemarkedet været en stor succes med et stort overskud på ca. 20.000 kr. og
formanden takkede alle frivillige og alle sponsorer, der med gaver m.v. havde bidraget til
tombolaen og dermed overskuddet. Møllen blev malet i 2007 (det er der penge til fra tidligere fondsansøgninger), og vi har igen søgt fonde for at få råd til at få repareret skaderne
efter stormen og har fået det ansøgte beløb fra A.P. Møller Fonden. Formanden har i årets
løb efterlyst forskelligt materiale vedrørende møllen, og har efter et større detektivarbejde
bl.a. fået fat i originaltegningerne til møllen samt diverse andet.
3. Der var ikke kommet nogen forslag, men der var enighed om at en efterlysning i Sakskøbing Avis muligvis ville bringe flere effekter til veje.
4. Verner gennemgik regnskabet – den nye ejendomsvurdering lyder på 180.000,00 kr.
Der var ingen kommentarer hertil.
5. Verner gennemgik ligeledes budgettet for 2008. Der var ingen kommentarer hertil.
6. Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning til 110,- gældende fra 2009. Dette blev
énstemmigt vedtaget.
7. Lilian Albertsen havde på forhånd meddelt sin afgang, og bestyrelsen takkede Lilian for
mange års arbejde for møllen og overrakte nogle gaver. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Jakob Gram, der skriftligt (på grund af udlandsrejse) havde givet tilsagn.
8. Som suppleanter genvalgtes Ebbe Rysse og Laila Schou.
9. Som bilagskontrollanter genvalgtes Bitten Rasmussen og Jytte Drost og som suppleant
Britta Fjelmann.
10. Der fremkom forslag til bestyrelsen om at forsøge at arrangere en ølsmagning i møllen
(evt, i samarbejde med Dagli’Brugsen i Guldborg). Ligeledes var der forslag om til mølledagen at arrangere medlemmer af Falsterpiben.dk samt middelalderdansere samt evt. Peters
bror der kunne fortælle/demonstrere sortkrudt.
Formanden takkede dirigenten for gaver og sponsorstøtte til møllen samt for aftenens opgave.
Der var ikke yderligere til drøftelse og dirigenten sluttede mødet.
Majbølle, den 01. marts 2008
Jill Holmberg, sekretær

Kontingent:

Fik du betalt dit kontingent ?
- hvis ikke har vi vedlagt inbetalingskort for 2008.
(100 kr. pr. person)

Mølledag
Søndag 15. juni 2008
Alle MØLLER i Danmark holder åbent denne dag, og vi åbner kl. 10:00.

Sommerfest
Lørdag 2. august 2008
Sidste års velfornøjede sommerfest giver os mod på at prøve igen. Konceptet består i, at I selv medbringer den mad I vil spise. Møllen sælger kaffe,
the, øl, vin og vand. Den store grill bliver tændt til fri afbenyttelse. Der er
adgang fra kl. 17:00 og tilmelding ønskes, så vi ved nogenlunde hvor mange der kommer.
Tilmelding til post@majboellemoelle.dk eller 54 77 03 32.

Møllen er online….
Majbølle Mølle er nu på internettet på adressen majboellemoelle.dk. Siden vil
løbende blive opdateret og udvidet med muligheder. Dine gode ideer og kritik er
meget velkommen.
Siden vedligeholdes af Jakob Gram som kan nås på:
webmaster@majboellemoelle.dk eller 54 77 15 48 / 28 71 15 48.

