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Majbølle Møllelaug har brug for dig!
Vi har brug for flere medlemmer, der vil være med til at støtte
op om Majbølle Mølle og gøre en forskel!
Som medlem af Majbølle Mølle kan du være med til at sætte
dit præg på Møllens fremtid.
Du kan også melde dig som kandidat til bestyrelsen – der er
altid brug for friske kræfter med visioner omkring Møllens
aktiviteter:
*
*
*
*

Hvad kan/skal Møllen bruges til?
Hvilke aktiviteter vil være til gavn for nærsamfundet?
Hvordan formidles disse aktiviteter?
Hvad kan jeg gøre for Møllen?

Disse og mange andre tiltag kan du være med til at bestemme.
Et medlemskab af Majbølle Møllelaug koster kun 110,- årligt
pr. person.

JILL HOLMBERG
SEKRETÆR

Der holdes generalforsamling hvert år inden udgangen af
marts måned og du kan meddele dit kandidatur til formanden
på tlf. 5120 7152 eller på hjemmesiden:
www.majboellemoelle.dk.

Til borgerne i området omkring Majbølle.

BO SKOV ANDERSEN
FORMAND

Majbølle Mølle står flot ved tilkørslen til motorvejen, og det
skal den helst blive ved med, da det er et skønt vartegn for
Lolland /Majbølle /Guldborg.
Møllen drives af et privat Møllelaug, der forsøger at klare alle
de praktiske opgaver der er i en forening, som syntes at noget
skal bevares.
Møllen er ikke fredet, men bevaringsværdig og er en del af
samfundet i /omkring Majbølle.
Da vi af erfaring ved at der er flyttet nye borgere til vor del
af landet, og at der er mange der ikke kender Majbølle Mølle,
sender vi denne opfordring ud til alle i lokalområdet:
Støt Majbølle Mølle - Bliv medlem af Møllelauget
Vi har brug for din støtte til arbejdet i og omkring Møllen, både økonomisk og praktisk.
Det økonomiske: Medlemskab 110 kr. om året plus evt. sponsorat, bruges til den daglige drift af Møllen. dvs. ejendomsskatter, el- og vand forbrug, små reparationer, græsslåning
osv.
Det praktiske: Hænder, der kan hjælpe ved reparationer, græsslåning, arrangementer samt alle praktiske ting I og omkring
Møllen

JULEMARKED 2010
LØRDAG 20. &
SØNDAG 21. NOV.
KL. 10-15

Endnu et forrygende julemarked står for døren:
Møllens boder tilbyder dekorative adventskranse
og smukke juledekorationer. Købmandsboden har
også i år nogle nyheder, så kom og smag.
Der er nye såvel som ”gamle” boder og
åbningstiden begge dage er mellem kl. 10 og 15.
Så kom, se, køb og nyd gløgg og æbleskiver i
cafeen og støt det gode formål:
Møllens bevarelse!

Generalforsamling 2010
Referat fra Generalforsamlingen d. 4. Marts 2010
DAGSORDEN
I henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Indkomne forslag
fremlæggelse af regnskab for det forgangne år
Fremlæggelse af budget for det kommende år
Fastlæggelse af næste års kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant
Eventuelt

Ad pkt. 6: bestyrelsen foreslår en minimal forhøjelse af kontingent for 2011 fra 110,- kr.
til 120,00 kr. årligt pr. medlem
Ad pkt. 7: På valg er Jill Holmberg, Bo Andersen og Jakob Gram, der alle er villige til
genvalg
Ad pkt. 8: bestyrelsen foreslår valg af Britta Teilmann
Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslår genvalg til bilagskontrollanterne Bitten Rasmussen og
Jytte Drost og genvalg til suppleanten Britta Teilmann
Ad pkt. 3: Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægternes § 12
”Majbølle Møllelaugs ophør”:
”Hvis Majbølle Møllelaug ophører skal Majbølle Mølle vederlagsfrit overgå til Guldborgsund
kommune, Region Sjælland eller anden offentlig institution. Såfremt ingen af disse ønsker
at overtage Majbølle Mølle, skal Majbølle Mølle sælges i offentlig udbud til højestbydende
og nettoprovenuet skal anvendes til kulturelle og sociale formål i det tidligere Majbølle
Sogn.”
Punkt 1: Jill H. blev valgt til dirigent.
Punkt 2: Se andetsteds
Henning Ørting er, efter eget ønske, ikke mere i bestyrelsen, og 1 suppl. Ebbe Rysse er
blevet bestyrelsesmedlem i stedet.
Punkt 3: Forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen forslår følgende ændring til vedtægternes § 12
”Majbølle Møllelaugs ophør”:
”Hvis Majbølle Møllelaug ophører skal Majbølle Mølle vederlagsfrit overgå til Guldborgsund
kommune, Region Sjælland eller anden offentlig institution. Såfremt ingen af disse ønsker
at overtage Majbølle Mølle, skal Majbølle Mølle sælges i offentlig udbud til højestbydende
og nettoprovenuet skal anvendes til kulturelle og sociale formål i det tidligere Majbølle
Sogn.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Fortsættes på side 6 >

MAJBØLLE MØLLE KAN LEJES!
Vidste du det?
Mangler du et spændende, charmerende og alternativt
sted til din næste fest?

Så kan du leje Majbølle Mølle!
I Møllen er hvad du skal bruge af service, glas og bestik til 40
personer.
Det rustikke møllelokale kan rumme mellem 35 og 40 personer.
Her er komfur, opvaskemaskine, kaffemaskiner og elkedel.
Rustikke borde og klapstole, der er med til at fremhæve den
hyggelige atmosfære i lokalet. Stor parkeringsplads kantet af
frugttræer.
Møllelokalet har i tidens løb været udlejet til så forskellige fester
og komsammener som børnefødselsdag, konfirmation, mærkedage, familiefester, begravelseskaffe, m.v.
Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til Bo 54770332
eller 51207152.
Prisen er kun 350,- pr. dag plus elforbrug efter måler. Desuden at
lejer er medlem af Møllelauget (kr. 110,- årligt).
Vi glæder os til at vise dig lokalet og aftale nærmere.
På gensyn i Majbølle Mølle.

Punkt 4: Fremlagt af Bent Gluver – kasserer.
Det bemærkes at alle arrangementer giver overskud, så der er et pænt overskud.
Møllen er fint vedligeholdt og sker der uheld i større målestok, vil vi søge at få donationer
til at dække udgifterne.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 5: Grundet system fejl kan der ikke lægges et skriftligt budget for det kommende
år, men Bent Gluver – kasserer fremlagde et mundtligt.
Der er ingen større arbejder på vej i Møllen og medlems antallet er stabilt - 110 medlemmer, derfor kommer det kommende budget til at være som det foregående års.
Budgettet blev godkendt.
Der var ros til kassereren for Regnskab og Budget.
Punkt 6: bestyrelsen foreslår en minimal forhøjelse af kontingent for 2011 fra 110,- kr. til
120,00 kr. årligt pr. medlem.
Denne kontingentforhøjelse blev vedtaget.
Punkt 7: Valg
På valg er Jill Holmberg, Bo Andersen og Jakob Gram, der alle er villige til genvalg.
Alle blev genvalgt.
Punkt 8: Valg
Bestyrelsen forslår valg af Britta Teilmann
Britta Teilmann blev valgt.
Punkt 9: valg
Bestyrelsen forslår genvalg til bilagskontrollanterne Bitten Rasmussen og Jytte Drost og
genvalg til suppleanten Britta Teilmann.
Alle blev genvalgt.
Punkt 10: evt.
Bjarne foreslog at kommende visioner bør omfatte en evt. sammenkobling af møllelauget
og andre foreninger i området. Dette for at styrke det sociale samarbejde i Majbølle og
omegn.
Forslag om at afholde Sankts Hans bål ved Møllen.
Bestyrelsen ser på sagen.
Jytte mener at det kan blive meget svært at lave samarbejde med andre foreninger, da
der lige nu ikke er tanker denne retning.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30

Hvorfor skal vi ha’ en mølle i Majbølle?
Det behøver vi nødvendigvis heller ikke – eller gør vi? Hvad
er der med den Mølle, den bliver jo ikke brugt mere, den står
bare der og står - joh, den ser da meget pæn ud og nogen
kigger da også en ekstra gang når de drøner forbi på motorvejen, så kigger man lidt i kortet og siger, nå det var Majbølle
Mølle vi lige kørte forbi.
Kultur – hvad er det også for en størrelse – bevare vores kultur – for hvem? er vores børn og børnebørn da ikke ligeglade
med Møller? En del af vores kulturarv – hvaffor en størrelse,
det kan da godt være at bedstefar/oldefar har arbejdet eller
fået mel fra sådan en Mølle - og hva` så?
Hvad ville der ske hvis vi ingen Mølle havde mere?
Hvis vi siger at der ikke er flere personer der ønsker at bruge
tid på Møllen mere, at bestyrelsen nedlægger sig selv, kan
kommunen kontaktes, om de vil overtage den. Hvis de anser
den for frednings værdig står de for vedligeholdelse og drift
– hvis de ikke mener den er værdig til fredning udbydes den
til salg og kan ende med at blive revet ned, men så ville der

BRITTA TEJLMANN
BILAGSKONTROLLANTSUPPLEANT

jo også blive plads til noget andet og sådan er fremskridtet, vi kan ikke blive ved med at
leve i fortiden.
Dette er nogle spørgsmål vi kan stille os selv og måske også gør det når dette indlæg
læses.
Det er da også noget vi hver især må gøre op med os selv, men vi har på nuværende
tidspunkt en bestyrelse som varetager vores mølle. Hvordan fremtiden ser ud med møllen
ved vi endnu ikke, vi er stadig nogle personer som gider lidt endnu, men for at kunne det
må vi bede jer om at tage stilling og beslutte om i/du vil være med til at støtte os og møllen med et medlemskab.
Et medlemskab koster 110 om året pr. person. Disse penge går til drift og reparation af
møllen.
Det vi i Møllens bestyrelse ønsker med dette indlæg er at diskutere om det er værd at
beholde møllen og hvordan. Og det vil vi gerne have en snak med alle jer som deler synet
af møllen med os.
Så lad os mødes og få en snak og diskussion om møllens fremtid – det kunne jo gøres
samtidig med at vi fik smagsprøver på noget lækker vin fra????.
Vi har brug for jeres medlemskab og også gerne jeres hjælp og støtte men i hvert fald
jeres medlemskab.

Kommende arrangementer:
JULEMARKED:
Lørdag 20. & søndag 21. November 2010 kl. 10:00 - 15:00
GENERALFORSAMLING:
Torsdag 17. marts 2011 kl. 19
(Fælles spisning kl. 18)
DANSK MØLLEDAG:
Søndag 19. juni 2011 kl. 10 - 15
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Bestyrelse:
Formand/udlejning:
Bo Skov Andersen
54 77 03 32
Grubbevej 2		
51 20 71 52
e-mail: formand@majboellemoelle.dk
Kasserer:
Bent Gluver		
54 77 22 88
Guldborgvej 85		
28 32 06 23
e-mail: kasserer@majboellemoelle.dk
Sekretær:
Jill Holmberg		
54 77 07 17
Majbøllevej 44		
42 29 39 39
e-mail: jill.monica.holmberg@gmail.com
Webmaster/Mølleposten:
Jakob Gram		
54 77 15 48
Majbølle Byvej 73
28 71 15 48
e-mail: webmaster@majboellemoelle.dk
Lotte Bech		
54 77 93 10
Majbølle Byvejn 61
28 30 52 22
e-mail: majbec@gmail.com
Peter Flittner		
23 34 30 40
Majbøllevej 114
e-mail: pegifl@gmail.com

5. september 1983 startede en stor arbejdsstyrke af unge arbejdsledige under
ledelse af 2 faguddannede tømrere og en
faguddannet murer, alle fra Beskæftigelsessekretariatets ”Træværksted” i Maribo,
på restaureringen af Majbølle Mølles ydre.
Møllebygger John Jensen havde den overordnede ledelse som Møllelaugets konsulent.

GULD

Ebbe Rysse		
54 13 60 07
Marrebæk Søndrevej 11 30 21 25 07
e-mail: ebbe.rysse@club-citroen.dk
Elsebeth Nordström
Majbølle Byvej 73
e-mail: en@gramsoft.dk

54 77 15 48
40 85 13 60

Britta Tejlmann		
54 82 02 61
Majbølle Byvej 59 C
60 29 03 52
e-mail: tejlmann@jubii.dk

BORG

Dejlig lokalt til daglig

