
TMV 2021 INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLIG OG REFERAT

I N DBYDELSE TI L G EN ERALFORSAM LI N G 2O2I
I

TADRE MøLLES VENNER

onsdag den 18. august kl. 17 - 19

På TADRE MøLLE

Tadre MØllevei 23

Grundet coronapandemi måtte forårets generalforsamling også i år udsættes.

Hermed indkaldelse til GENERALFORSAMLING i telt på Tadre Mølle

Det giver mulighed for den behørige afttand'

Efter generalforsamlingen kan man deltage i grill-arrangement.

Man bedes tilmelde sig spisning senest den 10. august: tadremoellesvenner@gmail.com

GYTDIGT MEDLEMSKAB KONTROLTERES VED INDGANGEN Og STEMMESEDTER UDLEVERES.

DAGSORDEN / REFERAT

0. Velkomst ved formanden.

Formønden bød velkommen til forsamlingen, som udgiorde 37 personer, heraf 32

valgberettigede.

En kort orientering om lorløb af generalforsømlingen'

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørn lensen, formand for DSI'TM' tørn blev valgt.

Dirigenten vurderer lovlig indkaldelse'

Som f4tge af Corono-situationen blev generølforsomlingen stter engang flyttet lro ultimo

marts tilaugust, hvitket hlev oplyst pr' rnail'

tndbydetse til generaffarsamlingen incl, dagsordenen er udsendt den 3.august, og hermed i

henhold til vedtægterne.

Der vælges min. 2 stemmetællere.

Kirsten Raun og Flemming Sørensen blev valgt'

2. Bestyrelsesberetning ved TMVs formand + evt. kort orientering fra laugene.

Bent grun Lørsen oflogde formandsberetning for 2020, Diverse Coronørestrikioner efter

Romus forskrifter er blevet overholdt med begrænset åbning ol udstilling og mølle' lukket

cofå og ingen entrå, Et møgert år hvad indtiening angår'

Laugene hor pøsset de sædvanlige g6remåt, så møltegården er fin og klar til nærmeste

fremtid.
Der blev sagt tak tit atte tøug for vet udført orbejde og til diverse sømarbeidspdrtnere sam

RCIMIt, Nationolpark, DSI-TM, lorpagter m.fl. far godt sdmørbeide,



3. DSI-TMs formand orienterer kort.

Ny formand er JØrn Jensen.

Ny tejeaftdle om londbrugsareolerne og bortlorpagtning af samme er på pløds.

Forpagter, Hons-Kurt Strevelin, opsiger forpagtni ng pr. 3[.dece rnbe r,

Ny forpagter, Brion Gronno, tager aver - forpagtningsaftale er under udorbeidelse.

Ndtiondlpark Skjotdungernes Lønd titbyder finansiering vedr. beskæring af den fredede

hestekostdnie og renovering af frådstensbrud på engen,

Tak for godt somarbeide med TMV.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.

Køssereren fremlagde et ftot revideret regnskøb lor 2020. Det blev godkendt med opplaus.

5. Fastsættelse af kontingent.

Forbliver uændret.

6. Behandling af indkomne forslag.

Disse skat være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

lngen indkomne forsløq,
T.Valgtil bestyrelse - se nedenfor.

8. Eventuelt.

Sidste nulevende af foreningens stiftere, Bent Gottfredseno udtrykte tdk til den øfgående

formond forTMV lor en fin periode med god og diplomdtisk ledelse of de mdnge

individuøtister, som et frivitligt "mandskøh" består af med god iysk underdrivelse:

"Du har ett' wårn den ringest' af vor syv lormænd'det ku' ha' wårn mgi værre"!

5å kon rosen ikke blive bedre.

En oplardring til bestyrelsen om st indsætte formdnden som medlem ol ROMUs bestyrelse.



VALG TIL BESTYRELSE mm. 2021

A. Valg af formand lor 2 år:

Bent Brun Larsen modtager ikke genvalg / opstiller til bestyrelsen

En enig bestyrelse foreslår lørgen Søgaard til formandsposten. tØrgen blev vdlgt.

B. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:

Sven-Erik Raun

lørgen Søgaard

Bent Brun Ldrsen blev valgt
C. Bestyrelsessuppleanter på valg for 1 år:

1) Per Hauschildt

2) Karsten Druedahl

Hans-Kurt blev valgt.

D. Revisor på valg for 1år:
Erling Svendsen

E. Revisorsuppleant på valg for 1 år:

Knud Petersen

modtager genvalg. Sven-Erik blev genvalgt.

modtager genvalg

modtager genvalg. Per blev genvolgt.

modtager ikke genvalg

modtager genvalg. Erling blev genvølgt.

modtager genvalg. Knud blev genvalgt.

lnger Merete Sørensen, Hans-Kurt Strevelin og Carsten Heldam opstiller.

lnger Merete, Per og Cqrsten præsenterede sig - Hans-Kurt havde meldt ofbud.

F. TMV-repræsentanter til DSI-TM på valg for 2 år:

Bent Brun Larsen og Karsten Druedahl er på valg 2022

G. Repræsentant til Museumsrådet tor 2 årz

lnger Merete Sørensen er på volg 2022 (korrektion)

Bestyrelsen vil være toknemlig for ot blive orienteret om eventuelle andre kondidoter inden

generalforsamlingen.

Tok til dirigenten for god ledelse, og tok til forsamlingen for god ro og orden!

Pbv.

Karin Gottfredsen, sekretær/ referat d. 19/8 -2021


