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Traneker Slotsmglle

Referat

ordiner generalforsamling

Den 30. marts 2022 afholdtes ordinzer generalforsamling i Borgernes Hus i Tullebglle, Skolevej 16, 5953
Traneker.

Formanden

b¢d velkommen.

Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Advokat Michael Vestergaard.

Dirigenten oplyste, at annonce havde veeret indrykket i Fyns Amts Avis den 16. marts 2022, hvorfor dirigenten
ansa generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Der blev fra flere af de fremm@dte fremsat indsigelse om, at Fyns Amt Avis ikke var at anse som lokal presse.

Dirigenten tilkendegav at han var uenig heri. Dirigenten tilfgjede samtidig, at det store fremm@de
understregede, at indkaldelsen var naet ud til medlemmerne.
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Dirigenten fastholdt saledes, at der var lovligt indvarslet og oplyste samtidig generalforsamlingen, at det stod et
hvert medlem frit for siden hen at anlzegge retssag om generalforsamlingens lovlighed.

Dirigenten oplyste samtidig, at foreningen har 81 stemmeberettigede medlemmer, og at der var fremm@de fra
62. Dirigenten konstaterede derfor ogsa, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til forslagene
om vedtzegtszendringer (dagsordenens pkt. 5 b), jfr. vedtaegternes § 10.

Dirigenten udpegede Anna @sterbye og Svend Erik Larsen som stemmeteellere. Adspurgt havde ingen i
forsamlingen indsigelser mod de to udvalgte personer.

Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Der var efterfg@lgende en lang debat.

Der blev bl.a. sourgt ind til foreningens tidligere brug af bestyrelsesformandens private Mobilepay ved salg af
mel m.m. Bestyrelsen bekraeftede brugen af kontoen, og forklarede samtidig, at alle transaktioner var fort i
kassekladden og pengene efterfglgende overfgrt til foreningens konto. Bestyrelsen oplyste endvidere, at
foreningen i 2021 havde faet tilknyttet Mobilepay til foreningens konto.

Der blev ogsa spurgt til om det er korrekt, at bestyrelsen ikke havde betalt kontingent i 2020. Bestyrelsen
bekraftede, at ingen medlemmer havde betalt kontingent i 2020, idet kontingent szedvanligvis betales efter
afholdelse af generalforsamlingen. | og med at der pga. af corona ikke blev afholdt genreralforsamling, var der
ikke opkraevet og betalt kontingent i 2020.

Der blev endvidere spurgt ind til, om nedlzeggelsen af k¢legraven ved motorhuset, idet flere af de fremm@dte
var af den opfattelse, at det var i strid med fredningen. Bestyrelsen tilkendegav, at man ikke mener at
kglegraven er omfattet af fredningen, idet fredningen kun omfatter selve mgllen og ikke udenomsareealerne.

Endelig var der sogrgsmal og kritik af den manglende melproduktion og manglende drift af m@llen. Fra
bestyrelsens side blev det oplyst, at drift af mallen vil kraeve en renovering, og at igangszetning af m@llen uden
renovering giver risiko for skader pa mgllen.
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Da sp@rgelysten var udt@mt, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

Arsregnskabet
Den eksterne kasser aflagde regnskabet.

Der var efterfglgende debat om regnskabet.

Pa dirigentens foresp@rgsel var der gnske om skriftlig afstemning om godkendelse af regnskabet.

Regnskabet blev godkendt med 47 stemmer for og 14 imod.

Fastszettelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om at fastholde den eksisterende kontingent blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag
Mistillidsvotum
Dirigenten orienterede om forslaget og hvad en vedtagelse ville indebzre.

Forslagsstiller fik derefter mulighed for at begrunde forslaget.

Bestyrelsen @nskede ikke at kommentere.

Efter skriftlig afstemning blev forslaget forkastet med 42 stemmer imod og 14 stemmer for.

Vedtzgtszndringer
Dirigenten gennemgik indholdet af de tre forslag til vedtzegtsaendringer.

Forslagsstiller motiverede derefter forslagene.

Bestyrelsen tilkendegav at man var imod forslagene.

Herefter var der en kort debat inden der blev afholdt skriftlig afstemning.
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Forslag til eendring af § 4 blev forkastet med stemmer 22 for og 40 imod.

Forslag til aendring af § 7 blev forkastet med stemmerne 19 for og 42 imod.

Forslag til aandring af § 8 blev forkastet med stemmerne 19 for og 42 imod.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Bestyrelsesmedilemmer
Pa valg var Joan Madsen-@sterbye og Helle Finn Andersen. Derudover havde Jens Ole Hansen trukket sig,
hvorfor der skulle vaelges i alt tre kandidater.

Falgende stillede deres kandidatur til radighed:
Joan Madsen-@sterbye, Helle Finn Andersen, Anne Marie Rasmussen, Poul Erik Pedersen og Hanne Lerke.

Efter skriftlig afstemning blev Joan Madsen-@sterbye, Helle Finn Andersen og Anne Marie Rasmussen valet.

Suppleant
Erna Pind blev valgt uden modkandidat.

Valg af to revisorer og 1 suppleant
Revisorer

Else Mortensen og Jytte Christiansen blev valgt uden modkandidater.

Suppleant
Elisabeth Starup blev valgt uden modkandidater.

Evt.
Der var enkelte der @nskede ordet.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udt@mt og takkede for god ro og orden trods
omstzendighederne.

Formanden takkede for fremm@det.
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Svendborg, d. 4. april
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Advokat

5/5

