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FRIVILLIGHED og MISTÆNKELIGGØRELSE 
Rørvig 14. juni 2022 

 
FORSLAG TIL VEDTAGELSE UNDER PUNKT 7, indsendt af Susse Brandt den 14.juni 2022 til 
behandling på Bevaringsforeningen Rørvig By og Lands GENERALFORSAMLING 29.juni 2022 på 
Sognegården. 
 
FORSLAG:  
”FORENINGEN UDARBEJDER OG FASTLÆGGER EN FRIVILLIGHEDSPOLITIK.  Politikken udformes 
som et sæt regler som Bestyrelsen fastsætter i samvirke med Udvalgsformændene og 
udvalgenes personlige medlemmer. Foreningens aktive forpligtes herefter til at følge reglerne i 
deres arbejde indenfor foreningens rammer. 
Reglerne udarbejdes i indeværende år og bringes permanent på foreningens hjemmeside.” 

°°°°°° 
 
På baggrund af min erfaring fra arbejdet med møllen opfordrer jeg til, at der nu skabes åbne og 
ordentlige rammer for det frivillige arbejde i foreningen. 
Jeg opfordrer hvert medlem til nøje at overveje deres indtræden som frivillig i foreningen RVBl. 
Det gør jeg på baggrund af blandt andet de nedenfor nævnte ’på egen krop’ oplevede situationer. 
Samtidig opfordrer jeg medlemmerne til at overveje eller aktuelt tilkendegive deres mening om de 
påstande og trusler jeg helt uvarslet har modtaget, gennem bestyrelsen, fra 
bestyrelsesmedlemmer og gennem en advokat, hyret af bestyrelsen. 
 
Jeg opfordrer fortsat medlemmer af foreningen til at deltage i foreningens udvalg som frivillige -
men først når ordentlighed er genetableret gennem funktionelle regler, som jeg efterlyser her. 
Mit forslag, tror jeg, er en vigtig brik for foreningen, hvis den skal gøre sig håb om, at frivillige vil 
lægge den arbejdstid og de kræfter i foreningen, som er nødvendige for, at foreningen igen kan 
være troværdig. 
 
I mit snart 50-årige medlemskab af de to foreninger, der i 2012 blev slået sammen til 
Bevaringsforeningen Rørvig By og Land, har jeg arbejdet som frivillig senest i Mølleudvalget, hvor 
jeg med Tom Keller Brunn som Laugsmester og jeg selv som Laugsassistent, lykkedes med at 
etablere og drive det 250 mand store RØRVIG MØLLELAUG (der var en forudsætning for nogle af 
de store fondsgaver til møllens restaurering). 
 
Klog af skade delagtiggør jeg nedenfor, hvad man som frivillig kan blive udsat for: 
 
- Fravalgt som mølleudvalgsmedlem, - uden varsel og uden begrundelse 16.11.2021 
- Uberettigede trusler og ordrer på mail fra bestyrelsesmedlem Erik Pedersen 17.11.2021 
- Trusler om erstatningskrav i brev fra advokat Lambert med urigtige påstande og uberettigede krav 
- Ingen imødekommenhed ved mit forslag til Lene Hjorth om konfliktløsende forum 27.11.2021.  
- Ingen imødekommenhed fra Anne Bornø, da jeg ønskede en nærmere forklaring 30.11.2021 
- Erik Pedersen, der afviser og korrigerer Nyhedsbrev nr.12 fra Rørvig Møllelaug 17.11.221 
- Intet svar fra formanden på krav om forklaring på nedlæggelse af det gamle mølleudvalg 
- Nyhedsbrev nr.12, der orienterer Laugets medlemmer censureret bort fra hjemmesiden 



Side 2 af 2 
 

 

- Kassereren fremsætter gentagne urigtige påstande om Mølleudvalgets regnskab 
 
Hertil kommer en kontinuerlig spredning af usandheder og rygtespredning, blandt andet om pekuniære 
forhold, udgående fra Erik Pedersen og Willy Dahl, påstande, der intet hold er i! Jeg kan oplyse, at jeg 
ligesom de øvrige mølleudvalgsmedlemmer til 16. november 2021, har ofret tid, indsigt, udstyr og egne 
økonomiske midler i Rørvig Mølle gennem 20 år, især koncentreret i RØRVIG MØLLELAUG siden 2019. 
 
Jeg er stolt over, at Tom Keller Bruun og jeg har brugt vores tid og kræfter i et samarbejde om at 
gøre Rørvig Mølle til vores alles mølle, gennem formidlingsarbejdet, skolearbejdet, 
oplysningstiltag, rundvisning, Mølledage og Jule- og Høstfest samt løbende invitation til borgerne i 
Nakke og Rørvig. Til institutioner, GeoPark Odsherred, landliggere og turister i Rørvig. Det meste 
er heldigvis dokumenteret af John Olsen i Møllefilmene og fotos frem til 15.november 2021, da vi 
blev ’fjernet’ fra Mølleudvalget på ’putinsk maner’. 
 
Stem venligst for mit forslag! 
 

Venlig hilsen  
Susse Brandt 

 
 


