
 

 
Bestyrelsesmøde lørdag den 8. januar 2022 kl. 10, 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  
 
 
Dagsorden 
 
1. Midlertidig konstituering af Forretningsudvalget under Anders’ 
sygeorlov 
2. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 
3. Godkendelse af forretningsorden  
4. Status på istandsættelsen af Rørvig Mølle 
5. Eventuelt 
 
 
Ad 1. Midlertidig konstituering. 
Bestyrelsen udpegede Lene som midlertidig formand og Erik som 
midlertidig næstformand. 
 
Ad 2. Fastlæggelse af dato for generalforsamling. 
Ordinær generalforsamling afholdes den 14. maj 2022 kl. 15. 
 
Ad 3. Godkendelse af forretningsorden. 
Otto havde forud for mødet fremsendt kommentarer af 6. januar til 
forretningsudvalgets forslag af 2. januar, forslag til forretningsorden for 
bestyrelse og forretningsudvalg. 
 
Efter drøftelse af Ottos kommentarer enedes bestyrelsen om at udsætte 
forslagets behandling til det næste ordinære bestyrelsesmøde. 
Kommentarer til forslaget skal fremsendes til sekretæren senest 19. 
februar 2022. 
 
Ad 4. Status for istandsættelsen af Rørvig Mølle. 
Indledningsvis gjorde Kim rede for status på istandsættelsen. Han 
afviste påstande om, at han skulle have kontaktet smeden på en 
uhensigts-mæssig måde. Han gjorde endvidere opmærksom på, at det 
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tidligere mølleudvalg havde forsømt at afholde byggemøder med 
referat, og at forretningsgange vedr. udbetalinger ikke var overholdt. 
Han beklagede, at den tilknyttede arkitekt var blevet koblet af 
processen som tilsynsførende. 
 
Einar fremlagde en skriftlig erklæring fra smeden om Kims 
henvendelse, men afviste at uddele den til bestyrelsen. Han opfordrede 
til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Kim afviste erklæringen. 
 
Erik gjorde opmærksom på en række fejl begået af den tidligere 
restaureringsgruppe bl.a. at fundamentet var blevet kalket hvidt, at 
indsatsen mod borebiller ikke var iværksat m.v. Erik orienterede også 
om, at de indkøbte vinduer til møllen ikke var forhåndgodkendte af 
Slots- og Kulturarvsstyrelsen, ligesom at der var en formel fejl ved dem, 
som principielt kunne medføre, at de ikke kunne godkendes. Arkitekten 
Camilla Nybye forventer dog, at hun kan få en godkendelse igennem. 
Men generet var den eksterne arkitekt blevet holdt uden for processen. 
 
Einar gav udtryk for, at han havde forventet, at arkitekten ville have 
henvendt sig, hvis hun fandt behov for det, og at Simon Christiansen 
havde udført en del af arbejdet for at spare penge. 
 
Erik gjorde rede for udfordringen med at få adgang til 
administrationsrettighederne for Møllelaugets Facebook gruppe og at få 
udleveret mailadresser på Møllelaugets medlemmer. Både Facebook 
gruppe og mailadresser er etableret i foreningens navn og er 
foreningens ejendom. 
 
Einar ønskede ikke at bidrage til en løsning på konflikten. 
 
Otto foreslog et møde for at løse konflikten. Der var enighed om at Otto, 
Erik og Søren hurtigst muligt skulle få arrangeret et møde med Susse 
og Tom. Otto tager initiativ. 
 
Ad 5. Eventuelt. 
Willy efterlyste nøgler indkøbt til skurvognen. Otto udleverer sin nøgle. 
 
Willy efterlyste også regnskab for bøger udleveret til købmanden. Otto 
bringer orden i det. 
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