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På Bølgen, Ålsgårde
Referat
1. Valg af dirigent og referent
Bo Langhoff blev foreslået som dirigent og godkendt. Susse Brandt blev
foreslået som referent og godkendt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden Carsten Birket Andersen præsenterede bestyrelsen og
gennemgik årets aktiviteter, ledsaget af billeder af Nordskov Mølle gennem
året. Der er sket meget på meget kort tid. El og vand er retableret, møllen er
kalket 3 gange, nye vinduer og døre er malet og sat i.
Dansk Mølledag blev fejret med åbent hus, og der var flot fremmøde, mellem
200 og 250 gæster.
Foreningen har fået en hjemmeside, er på Facebook, og har fået mobilepay,
hvilket har givet mange indmeldelser.
Lejekontrakten med Boliggården er nu berigtiget også af Helsingør
Kommune; 1 kr. pr. år.
Foreningens mål er at etablere en ”kulturmølle”, som skal være de lokale
borgeres samlingssted. Før var der korn og mel i møllen, nu skal der være liv
og glade mennesker.
Tak for donationer fra Nordea og Fonden til støtte for området ÅlsgårdeHellebæks Egnshistorie, og tak til private donatorer.
Tak til bestyrelsen for en stor arbejdsindsats – Bo Langhoff tilsluttede sig
den sidste tak, og der blev klappet.

Peter Sandholt gennemgik årets arbejde i billeder.
Beretningen godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab samt budget
Kasserer Hanne Rädeker fremlagde regnskabet. Det bemærkedes, at årets
overskud reelt ikke er 126.070,25 kr., da der herfra skal trækkes restudgift
til vinduer og døre, 60.000 kr. I regnskabet vil udgiftsposten til hjemmeside
blive mindre fremover, da der kun skal betales for vedligeholdelse.
På spørgsmål om forpligtelser i forhold til lejekontrakt blev forklaret, at
foreningen ikke har økonomisk forpligtelse til restaurering, men er forpligtet
til at være aktivt ansøgende. Boliggården er yderst tilfreds med denne
indsats indtil videre.
Ved budgetgennemgang blev der spurgt til forsikringer for de aktive
hjælpere omkring møllen. Der er ingen forsikring i møllens navn, hver enkelt
må dække sig ind forsikringsmæssigt. Dog er beboere i Vingen under
Boliggårdens ”vinger” forsikringsmæssigt, hvis de hjælper til omkring møllen.
Bestyrelsen vil drøfte problemet med ansvarsforsikring, flere lokale
foreninger (Kohavens Venner, Sundtoldsmarkedet) har forsikringer.
4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent; 100 kr. for enkeltpersoner, 150
kr. for husstande. Dette blev vedtaget.
5. Rettidigt indkomne forslag
Ingen forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Kirsten Westergaard blev genvalgt, og Jannemieke Nooteboom blev valgt ind
i stedet for Jonas Jensen, som ikke ønskede genvalg. Som suppleant
ønskede Herluf Holdt at trække sig, og Anni Kromann blev valgt ind i stedet.
7. valg af 2 revisorer og 1revisorsuppleant
Mogens Waidtløw og Niels Pedersen blev genvalgt, og Steen Søgaard blev
genvalgt som suppleant.
8. Eventuelt

Udita Budde fik ordet og understregede sin positive indstilling til
mølleprojektet, både som lokal borger og som leder af Bølgen. Der er gode
muligheder for samarbejde fremover, når lokale borgere er aktive og
entusiastiske. Bølgen har gode erfaringer med at hjælpe lokale
initiativgrupper i gang og stiller sig til rådighed, dog ikke med personale og
penge!
Forslag om at belyse møllen med projektør blev drøftet. Bestyrelsen har
også talt om det, men der er mange hensyn at tage, og der er ikke økonomi
til det i øjeblikket.
Foreningen har nu 170 medlemmer.
Til sidst blev filmen om Nordskov Mølle vist.

