
Referat af generalforsamling i Nordskov Mølles Venner  
torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 på Bølgen 
42 deltagere 
  

Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Bo Langhoff, som blev valgt til dirigent, og Susse Brandt, som 
blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og gav ordet til formanden, Peter Sandholt (PS). 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, fremlæggelse af nyt projekt 
”Transformation” 
PS aflagde beretning om foreningens aktiviteter i 2018 
- genopretning af området omkring møllen efter kloakudgravning ultimo 2017 – stor 
tak til Carsten Birket Andersen 
- 2 store bjælker i kælderen udskiftet 
- møllen algebehandlet, kalkvandsbehandlet og kalket 
- flere ansøgninger om midler til renovering af møllehat, opsætning af krøjebjælker, 
vingeaksel og hattehjul. Alle med negativt udfald 
- aktiviteter; Dansk Mølledag med loppemarked, husflid og musikanter, 50 års 
jubilæumsfest for Nordskov Mølles ungdomsklub, der var aktiv fra 1968 til 1971, 
besøg af Nationalmuseets møllelaug fra Frilandsmuseet, besøg af 
bestyrelsesmedlemmer fra de nordøstsjællandske møller, besøg på Tikøb Mølle hos 
Stig Peter Larsen, udflugt med Fredensborg Møllelaug, julestue 
- bestyrelsesmøder og møder med interessenter og med Boliggården positive 
forhandlinger omkring møllens fremtidige ejerforhold; disse forhandlinger fortsætter 
gennem foråret. 
  
Bo Langhoff foreslog en opdeling af punkt 2, med fremlæggelse af transformationen 
efter punkt 5. 
  
3. Aflæggelse af regnskab samt budget  

Kassereren fremlagde regnskabet. 

Der var en kommentar angående julestuen, hvor indtægter/udgifter ikke fremgik 
samlet. En anden kommentar var ros til bestyrelsen for deres høje aktivitetsniveau og 
for at der faktisk er overskud på regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

PS fremlagde budget for 2019. Budgettet for 2018 balancerede. På spørgsmål fra 
salen blev det understreget at budgettet er et driftsbudget, renoveringen skal have sit 
eget budget. 



4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for en 
husstand. Det blev vedtaget. 
 
5. Rettidigt indkomne forslag  
Ingen forslag. 
 
2 fortsat; fremlæggelse af tranformationsprojekt for Nordskov Mølle 
Arkitekt Finn Strabo fremlagde projektet for møllen som kombineret udsigtstårn og 
værested og argumenterede grundigt for denne model i modsætning til modellen med 
restaurering. 
Det medførte en god debat, mange kommentarer. 
Enkelte mente at det er svært at acceptere en kuppel i stedet for møllehatten, værdien 
som mølle forringes. 
Boliggårdens oprindelige plan var at nedrive møllen, nu bliver den bevaret. 3 års 
ansøgninger om penge til at genetablere møllen med hat og vinger har ikke givet 
resultat. En mølle kræver megen vedligeholdelse og fagfolk til at passe den, krøje den 
og køre med vingerne. 
Det nye projekt er ikke en nødløsning, men flot, nytænkende og alternativt. 
Møllen bliver et vartegn og et samlingssted, som vil få mange besøgende. 
Projektet er i tråd med de forvandlinger af gamle bygninger, som foregår rundt i 
landet, og som dokumenteres udmærket på TV. 
Det at møllen bevares for eftertiden giver mulighed for at genetablere den som mølle 
Hvor skal pengene komme fra? Er det lettere med det nye projekt? Det vides at f. eks. 
Realdania ikke længere er interesseret i at støtte møllerestaureringer. Økonomisk er 
det sandsynligvis billigere at transformere møllen end at genskabe en ”skal” med 
vinger på. Bestyrelsen anslår at udgifterne vil være i omegnen af 4 mio. kr. 
På Bo Langhoffs forslag blev der foretaget en meningsmåling ved håndsoprækkelse. 
32 gik ind for transformationsprojektet, 2 var imod. 
( se projektet på www.nordskov-mølles-venner.dk) 
 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter  
 
På valg som bestyrelsesmedlem: Kirsten Westergaard (villig til genvalg).  
Som nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Anni Kromann og John Sommer som er 
udtrådt foreslår bestyrelsen Kristoffer Damgaard og Flemming Gjedde.  
På valg som suppleant: Jannemieke Nooteboom, (ønsker ikke genvalg).  
Bestyrelsen foreslår derfor Ivan Conradsen. Kristoffer Damgaard og Flemming 
Gjedde blev valgt, og Ivan Conradsen blev valgt som suppleant. 
Bestyrelsen består nu af: Peter Sandholt, Hanne Rädeker, Kirsten Westergaard, 
Kristoffer Damgaard og Flemming Gjedde. 

http://www.nordskov-mølles-venner.dk/


Suppleanter er: Susanne Toft Hansen og Ivan Conradsen. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
 
På valg er revisor Mogens Waidtløw, (villig til genvalg) og revisorsuppleant Steen 
Søgaard, (villig til genvalg). 
Begge blev genvalgt og er nu revisorer sammen med Niels Pedersen. 
  
8. Eventuelt  
 
Spørgsmål og forslag: 
- Kobbertråd kan måske forhindre algeangreb på møllen i stedet for efeu. Bestyrelsen 
og Finn Strabo arbejder videre med mulighederne for at forhindre algeangreb. 
- Stensætningen om møllen er flot, skal den væk? Finn Strabo forklarede at 
kommunen kræver 2 flugtveje ud af møllen, og der kan ikke laves en tunnel gennem 
stensætningen. Stenene vil blive genbrugt til en blød vold ud mod Ellekildehavevej, 
hvor også overskydende jord kan genbruges. 
- Hvor er kommunen i denne sag? Kommunen kan ikke støtte møllen økonomisk, så 
længe den ejes af Boliggården, bestyrelsen arbejder sammen med Boliggården på en 
løsning med en selvejende institution, en kombination med en fond og foreningen. 
Det kræver også samarbejde med kommunen, f. eks. om en ny lokalplan.  
- Hvad kan man gøre for at generere mere engagement og flere midler? Man kan 
lokalt prøve at engagere flere i møllens fremtid, både som medlemmer af foreningen 
og som aktive i arbejdet. Vi har 302 medlemmer, men på faceBook over 500 følgere, 
så der er mulighed for flere! 
- Flere roste julebelysningen i møllen. 
 
PS takkede Bo Langhoff for god styring af mødet, og for det fine fremmøde. 
 
Deltagerne nød Kirsten Westergaards berømte møllekringle. 
 
Ref.: Susse Brandt 
 
 
 


