
 
 
Bestyrelsesmøde søndag den 5. december 2021 kl. 9, RIF’s 
klubhus på Højsandet 
 
REFERAT 
 
Til stede: Anne Bornø, Einar Olsen, Erik Pedersen, Kim Vestergaard-
Hansen, Lene Hjorth, Otto Graham, Willy Dahl og Søren Riiskjær 
(referent). 
 
Afbud: Anders Holst (grundet positiv coronatest) 
 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Status på istandsættelsen af Rørvig Mølle og på møllegrunden 
3. Status på økonomi og budget 2022 
4. Orientering fra udvalgene 

a. Mølleudvalget 
b. Landudvalget 
c. By- og Havneudvalget 
d. Formidlingsudvalget 

5. Orientering fra Forretningsudvalget 
a. Mailadresser 
b. Ikrafttræden af nye vedtægter 
c. Forretningsordner 

6. Eventuelt 
 
 
(Forud for behandlingen af den formelle dagsorden bad Einar om ordet. 
Han appellerede til alle om at bilægge uenighederne. I modsat fald ville 
det ifølge Einar resultere i dybtgående konflikter til skade for foreningen 
og byen. Som betingelse for at mindretallet i bestyrelsen (Einar og Otto) 
ville bilægge konflikten, skulle flertallet acceptere, at situationen blev 
rullet tilbage til status forud for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 
9. november 2021, dvs. at det tidligere Mølleudvalg blev genetableret. 
 
Flertallet af bestyrelsen (Anne, Erik, Kim, Lene, Willy og Søren) 
anerkendte og gav tilslutning til ønsket om at bilægge uenighederne. 
Men flertallet gav også udtryk for, at Einars forslag ikke kunne betragtes 
som en fremstrakt hånd. Det var et forslag, der udelukkende tilgodeså 
mindretallets ønsker. Som kompromis blev det foreslået, at Einar og 
Otto genindtrådte i Mølleudvalget. Einar afviste dette forslag. 
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Under diskussionen fremførte Einar, at det var et udtalt ønske fra nogle 
fonde, at der blev opført et formidlingscenter. Direkte adspurgt svarede 
Einar ikke på, hvilke fonde han tænkte på.) 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Einar omdelte et alternativt forslag til dagsorden (vedhæftet). Med 
stemmerne 6-2 vedtog bestyrelsen at fastholde den oprindeligt 
udsendte dagsorden, dog valgte man i lyset af den disponible tid at 
udskyde punkt 4. 
 
Ad 2. Status på istandsættelsen af Rørvig Mølle og på møllegrunden 
Erik orienterede om istandsættelsen. Camilla Nybye er indtrådt som 
byggeleder og tilsynsførende arkitekt og en ny tidsplan er aftalt med 
håndværkerne. Korpus løftes på plads den 7. december. Derefter 
gasses møllen for borebiller, og møllen sikres for vinteren, som 
anvendes til detailplanlægning af det videre forløb. 
 
Erik foreslog, at møllegrunden udlejes på en 2-årig aftale. Det blev 
godkendt af bestyrelsen. 
 
Ad 3. Status på økonomi og budget 2022 
Willy kunne berette, at der stadig er komplikationer med at få adgang til 
foreningens konto i Danske Bank, men at de forventes løst snarest. 
 
Budget for 2022 fremlægges på næste møde. 
 
Willy kunne berette, at der indtil nu er trukket godt 2,6 mio. kr. på 
kontoen til møllens istandsættelse. Willy understregede, at regnskabet 
er overdraget i god ro og orden, og at alt stemte. 
 
Willy undersøger omfanget af indtægter herunder sponsorater i 
Møllelauget med henblik på det kommende budget.  
 
Ad 5. Orientering fra Forretningsudvalget 
Willy kunne orientere, at indsamlingen af mailadresser er besværlig og 
går langsomt. 
 
De nye vedtægter træder i kraft 1. januar 2022. 
 
Forretningsudvalget er gået i gang med at udarbejde ensartede og 
enkle forretningsordner for alle udvalg og bestyrelsen. 
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