
 

Generalforsamling i Nordskov Mølles Venner  
onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00  

 
Dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent og referent  
 
     Bo Langhoff blev valgt som dirigent, Susse Brandt som referent. 
     Bo indledte med at konstatere at bestyrelsen har konstitueret Peter Sandholt som           
     formand, da Carsten Birket Andersen er fratrådt. En udtalelse fra Carsten blev læst 
     op: 

                 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
  
    Peter Sandholt indledte med at kommentere Carstens udtalelse. Bestyrelsen har  
    ikke planer om at anlægge en parkeringsplads ved møllen. Planen er at frilægge 
    møllen, og derved kan der holde nogle biler af og til, f. eks. når der er hånd- 
    værkere, eller hvis der kommer gæster som er dårligt gående. 
    Herefter aflagde Peter beretning om det forgangne år med udgangspunkt i nyheds- 
    brevet Mølle-nyt nr.1, som er vedlagt indkaldelse til generalforsamlingen. 
    Der var rosende ord til webmaster Thorkil Olsen for foreningens fine hjemme- 
    side. 
    Peter fortalte desuden kort om planerne for 2018. Der forhandles med Boliggården  
    om evt. overdragelse af møllen til Nordskov Mølles Venner, hvilket vil lette  
    samarbejdet med Helsingør Kommune. Der satses på at banke kældergulvet  
    op med henblik på isolering og indlæggelse af gulvvarme, da bygningen er meget 
    fugtig efter at have stået tom i mange år. Tredje runde af Realdanias kampagne   
    Underværker er afsluttet. Foreningen har ansøgt om penge til renovering af    
    møllehatten, som er utæt. Afgørelsen falder i løbet af foråret.  
    Kommentar til beretningen; Bo roste den store indsats, både i egenskab af privat 
    medlem og som medlem af Boliggårdens hovedbestyrelse. 
 
     
 



 
3. Aflæggelse af regnskab samt budget  
 
    Hanne Rädeker fremlagde regnskab og budget. I regnskabet er der en forskydning, 
    da en mellemregning for vinduer fra 2016 først blev betalt til Boliggården i 2017. 
    Desuden er juletræerne fra julestuen, ca. 9.000 kr., betalt i januar i år. 
    Regnskab og budget blev godkendt. 
    Forslag fra salen; bestyrelsen kunne undersøge muligheden for sponsorering 
    af el/gas fra kommunen.  
     
4. Fastsættelse af kontingent 
    Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100 kr. for enkeltmedlemmer, 150 kr. for  
    husstande. Det blev vedtaget.   
 
5. Rettidigt indkomne forslag  
 
    Ingen forslag indkommet. 
 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter  
      
     Peter Sandholt, Hanne Rädeker og Anni Kromann blev genvalgt. Jannemieke 
     Nooteboom ønskede at overgå til suppleant. Bestyrelsen foreslog John Sommer 
     som nyt bestyrelsesmedlem. John blev valgt. Susanne Toft Hansen blev genvalgt  
     som suppleant. 
     Bestyrelsen består nu af: 
     Peter Sandholt, Hanne Rädeker, Anni Kromann, Kirsten Vestergaard og John 
     Sommer.  
     Suppleanter: Jannemieke Nooteboom og Susanne Toft Hansen. 
 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  
 
     Niels Pedersen og Mogens Waidtløw blev genvalgt. 
     Revisorsuppleant Steen Søgaard blev genvalgt  
 
8. Eventuelt  
 
    Ingen indlæg. Peter takkede Bo Langhoff for afviklingen af mødet. 
    Medlemmer, der ikke har indleveret deres mail adresse, opfordres til at gøre det. 
 
Efter generalforsamlingen fortalte Kjeld Damgaard levende og interessant om 
De mange møller, der har ligget i Helsingør Kommune. Undervejs nød de 27 deltagere en 
kop kaffe og Kirstens og Annis lækre hjemmebagte møllekringle. 
 
 
Ref. Susse Brandt 
 
 


