
 
 

Bestyrelsesmøde lørdag den 5. december 2021 kl. 9, RIF’s klubhus på Højsandet 
 
Dagsorden: Revideret og suppleret. 
Nedenstående endelige dagsorden ønskes godkendt! 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Mistillidsvotum til Kim Vestergaard-Hansen (Angående injurierende udtalelser vedrørende Mølleud-

valget. Forelægges af Einar Olsen og Otto Graham). 
3. Det bestemmes, at der alene stemmes i bestyrelsen ved personligt fremmøde. 
4. Status på restaureringen af Rørvig Mølle 
5. Status på økonomi og for budget 2022 
6. Der skal publiceres et dementi af den urigtige oplysning i bestyrelsesmødereferatet 10. oktober 2021, 

vedrørende et påstået uregistreret betydeligt pengeforbrug i Mølleudvalget! Dementiet skal bringes 
som notits på foreningens hjemmeside. Teksten skal forud godkendes af Einar Olsen som tidligere 
Mølleudvalgsformand. 

7. Dokumentation foretages af bestyrelsen, af de i referat af 14. november 2021 (møde 9.11.21) påståede 
”fordrejninger, personlige beskyldninger og rent opspind”.* Dokumentationen skal bringes som notits på 
foreningens hjemmeside. Teksten skal forud godkendes af Einar Olsen som tidligere Mølleudvalgsforman 

8. Bestyrelsens ageren i forhold til Mølleudvalget:    De følgende underpunktet skal redegøres, besvares 
og nøjagtigt refereres i mødereferatet, der bringes sammen med dagsordenen på hjemmesiden på 
sædvanlig vis: 

a. Hvilket mandat har bestyrelsen til at kræve bestyrelsesmedlemmers udtræden af et udvalg? 
b. Hvilket mandat har bestyrelsen til at forlange menige medlemmers udtræden af et udvalg? 
c. Hvilket mandat har bestyrelsen til at agere i Mølleudvalget, når dette ikke forud er annonceret  i 

en dagsorden og drøftet med udvalget? 
d. Hvilket mandat fra bestyrelsen har hr. Erik Pedersen haft til på foreningens vegne at benytte og 

honorere en advokat til at true foreningens medlemmer - som det er sket. 
e. Hvilket mandat har bestyrelsen haft til at hyre og honorere en advokat til hjælp angående almin-

deligt i bestyrelsen debatterede emner? 
f. Bestyrelsen skal redegøre for, hvorfor man ikke har drøftet de mulige uenigheder vedrørende 

møllen med hele mølleudvalget, som på foreningens vegne er ansvarlig for møllen? 
g. Bestyrelsen skal redegøre for, hvorfor bestyrelsen ikke i ordentlighed har sørget for, at der ved 

det fuldstændige skift i Mølleudvalgets besætning blev foretaget en sædvanlig stadeopgørelse og 
en overdragelsesforretning? 

h. Bestyrelsen skal redegøre for rigtigheden af den af bestyrelsen hyppigt noterede påstand, der er 
formuleret cirka således: ”Møllerestaureringen er i god gænge og kører efter budget og plan”! 
Dette kræver en forklaring, når bestyrelsen umiddelbart før har fjernes alle fagkyndige og alle 
frivillige kræfter fra udvalget. 

9. Det skal aftales mellem bestyrelsesmedlemmerne, at ingen bestyrelsesmedlemmer medvirker til at 
skabe urigtige udsagn hos borgerne i Rørvig! 

10. Orientering fra de faste udvalg: 
a. Det nye Mølleudvalg 
b. Landskabsudvalget 
c. Bevaringsudvalget 
d. Formidlingsudvalget 
e. Aktivitetsudvalget 
f. Lokalhistorisk udvalg 

11. Orientering fra Forretningsudvalget: 
a. Mailadresser 
b. Ikrafttræden af foreningens vedtægt 

12. Eventuelt 
 
* Det noteres, at alle mølleudvalgsmødenotater, til og med 27. oktober 2021, af samtlige udvalgsmedlemmer er godkendte på de næst-
følgende udvalgsmøder. Det antages således at de påståede formuleringer her angår mødenotatet fra mødet 7. november 2021. (Refe-
renten er allerede bedt om en dokumentation. Den er ikke modtaget!) 
 
SR/29 nov 21/EO/OG 4. dec. 21 


