REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TMV 2OT7
TORSDAG DEN 23. MARTS KL. 19.00-21.30

MULTISALEN i Hvalsøhallen, Skolevej

5 4330 Hvalsø

DAGSORDEN
0. Velkomst ved næstformanden. Bent Brun Larsen.
1. Valg af

dirigent. Bjarne Jægerskov valgt.

2. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 2 stemmetællere

udpeget.
3. Bestyrelsesberetning ved næstformanden. Bent berettede om årets gang og

takkede de frivillige for årets store indsats. NØdvendigheden af et nyt vandhjul
blev kraftigt understreget - vandhjulet er mØllens omdrejningspunkt i alle
henseender. Herefter en kort orientering fra de enkelte lav - gartnerne efterlyste
yngre kræfter. Beretningerne blev taget til efterretning med akklamation.
Bent Gottfredsen, formand for DSI-TM pointerede, at den frivillige indsats er
løftestang for fondsansøgningerne og berettede om problemerne med at få

fondsmidler tilvandhjulet - indtil videre er der kommet 100.000 ind af de 426.000
fra Augustinusfonden, og der er givet 75.000 fra Velux Fonden til staldene. Den
glædelige nyhed - kommet samme eftermiddag - i form af 400.000 til stråtag på
stuehuset fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal.
4. Forelæggelse af revideret regnskab ved kassereren, Connie Olsen. Regnskabet
godkendtes uden bemærkninger.
5. Fastsættelse af kontingent

- bestyrelsen

foreslår det uændret. Godkendt.

6. Bestyrelsen ønsker at præcisere: "Tadre Mølles Venner vælger på
generalforsamlingen 2 repræsentanter til DSI-TM og 1 repræsentant

Museumsrådet for Lejre. Valget er gældende for to år".

til

Dette for at skabe overensstemmelse mellem DSI-TMs vedtægter og TMVs
vedtægter S 3. Bestyrelsen foreslår, at valget fra sidste år kan stadfæstes for 20L7,
hvis de nuværende medlemmer Ønsker det, og herefter går vi over til 2-års valg fra
2OL8. Taget

til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag. Disse skalvære bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. lngen indkomne forslag.
a.

Valg til bestyrelse mm:

A) Formand for 2 år. Bent Brun Larsen valgtes.
B) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:

Bente Søderberg genvalgt
Sven-Erik Raun genvalgt
JØrgen Søgård nyvalgt

Birgitte Knudsen nyvalgt
Ole SØrensen nyvalgt
Det bemærkes, at bestyrelsen herved blev udvidet

til otte personer. Vedtægternes

93siger5-7.
C) Bestyrelsessuppleanter på valg

for 1 år:

Carsten Heldam (L. suppleant) nyvalgt

lb Læsøe (2. suppleant) genvalgt
D) Revisor for

I

år Erling Svendsen genvalgt
1 år Knud Petersen genvalgt

E) Revisorsuppleant

for

F) 2 repræsentanter

til Den Selvejende lnstitution -Tadre Mølle valgt for 2016 kan

forlænges med 2017(se pkt.6):
Bendt Olsen genvalgt

Karsten Druedahl genvalgt

for Museumsrådet for Lejre Kommune valgt for 2016 kan
forlænges med 2Ot7 (se pkt. 5):
G)1 repræsentant

Bendt Olsen genvalgt
Der blev fra forsamlingen stillet forslag om valg af en suppleant. Dette indgår ikke i

vedtægterne, og Bent Gottfredsen gjorde opmærksom på, at der efter rådets
regler ikke er suppleanter, og at de 6vrige fem foreninger ikke har sådanne. Efter
skriftlig afstemning besluttedes det at udpege en suppleant. lnger Merethe
Sørensen valgtes.
9. Eventuelt. Der blev forespurgt, om de frivillige er dækket af en forsikring. Det er

de!
Formanden takkede dirigenten for indsatsen og det afgåede bestyrelsesmedlem,
Ulla Sønderskov for flot arbejde i bestyrelsen.
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