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BESTYRELSENS NEDLÆGGELSE AF DET SUCCESRIGE GAMLE MØLLEUDVALG: 
 
Forsamlingen påtaler, at Formanden ikke har etableret et frugtbart og respektfuldt 
samvirke i bestyrelsesarbejdet, og i fravær heraf, uden forudgående samtale og 
uden konkret kritik, samt uden forud fremlagt dagsorden diktatorisk fra 
Mølleudvalget fjernede samtlige de bestyrelsesmedlemmer og frivillige personlige 
medlemmer, der gennem 3 år havde virket i Mølleudvalget og gennem deres 
omfattende arbejde havde sikret, at møllen kunne forventes restaureret fuldt 
finansieret. 
Der er ingen vedtægtsmæssig baggrund for at kunne handle overfor aktive frivillige 
medlemmer, som formanden har gjort. Bestyrelsesflertallets stiltiende accept og 
senere handling har medført, at det uhyre vigtige Møllelaug er ophørt med at 
eksistere. 
Det påtales endvidere, at det nye Mølleudvalg nu fortsætter restaureringsarbejdet 
uden medvirken af ”et antal kyndige personlige medlemmer”, som det i 
vedtægtens §22 er bestemt, der skal være i mølleudvalget. Det påtales også, at der 
fortsættes uden det betydelige Møllelaug. Der er som bekendt givet løfte til de 
gavegivende fonde om og garanteret, at den restaurerede mølle vil være i Laugets 
drift, med tilknyttet facilitet for formidling af stedet, kornets og industriens 
historie. 
Påtalen retter sig mod Formanden og de bestyrelsesmedlemmer, der medvirkede 
i eller tillod formandens ageren. 
 
Stillet af Otto Graham & Simon Christiansen 

 
Bilag: 

 
Bilag D1: 
Kopi af Formandens meddelelse den 16. november 2021 på foreningens hjemmeside. 
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Note:  De nævnte bestyrelsesmedlemmer, Pedersen, Vestergaard-Hansen og Riiskjær,  der efter eget udsagn til entreprenørerne var de 
egentlige initiativtagere til nedlæggelsen af det gamle Mølleudvalg, er siden november 2021, formentlig i lyset af den uforudsete store 
arbejdsbyrde i udvalget, alle udtrådt af Mølleudvalget (Riiskjær også af foreningen). Holst har som følge af orlov ikke kunnet medvirke og 
Hjorth har meddelt, at hun også udtræder. Ingen af de nævnte har (haft) den forlangte kyndighed, og de har ikke inden 16. november 2021 
deltaget i arbejdet med møllerestaureringen. 


