
 

 

     

Bestyrelsesmøde søndag den 24. april 2022 
 

REFERAT 
  

TILSTEDEVÆRENDE 

Anders Holst, Lene Hjorth, Willy Dahl, Arne Jørgensen, Otto Graham, Erik Pedersen, Anne Bornø, Mette 

Quist, Einar Olsen 

 

REFERENT 

Anders Klüver Rasmussen, jf dagsordens punkt 2.  

 

DAGSORDEN  

Der var udsendt dagsorden den 19. april 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

2. Udpegning af sekretær 

3. Forslag om mistillidsvotum til enkelte bestyrelsesmedlemmer  

4. Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalg (udsat fra sidste møde 

5. Økonomi + status vedr. medlemsantal 

6. Nyt fra udvalgene 

7. Information vedr. udgivelse af foreningens blad 

8. Information vedr. Generalforsamlingen. 

9. Evt.  

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

Det først udsendte referat fra bestyrelsesmødet 12. marts 2022 blev underkendt af et flertal af bestyrelsen, 

hvorfor forretningsudvalget udarbejdede et nyt referat, der er blevet godkendt af alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Mødet blev afholdt efter udsendte dagsorden. Det er det enkelte medlems eget ansvar at sikre at 

bestyrelsesmødet følger foreningens vedtægter. 

 

2. UDPEGNING AF SEKRETÆR 

Anders Klüver Rasmussen blev foreslået som sekretær af formanden. Forslaget blev tiltrådt enstemmigt på 

mødet.  

 

Referenten indstillede at referatet efter hvert punkt blev tiltrådt af medlemmerne af bestyrelsen med de 

kommentarer, der måtte være. Dette for at undgå misforståelser omkring referat, der tidligere har været 

efter bestyrelsesmøder. Dette blev tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer 

 

Referatet blev således læst højt undervejs og efter drøftelser under de enkelte punkter og mundtligt tiltrådt 

under hvert punkt. Yderligere blev det samlede referat tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer via 

tilkendegivelse på mail efter selve mødet til formanden. 

 

3. FORSLAG TIL MISTILLIDSVOTUM TIL ENKELTE BESTYRELSESMEDLEMMER 

Formand Anders Holst indledte punktet.  

 

Vedr. mølleudvalget har Arne Jørgensen som ny formand søgt at skabe en dialog og 

genetablering af tillid imellem tidligere mølleudvalg og bestyrelsen. Alle opfordres til at 

støtte op om Arnes position og Anders Holst opfordrer til at Arne ikke deltager under 

dette punkt for at sikre at forløbet ikke kommer til at påvirke det fremtidige arbejde i  

Mølleudvalget. Alle i bestyrelsen er enige om dette og Arne forlod derefter mødet under 

dette punkt.  
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Referenten sikrede sig at bestyrelsen godkendte formuleringerne. 

 

Der er ikke en eksklusionsparagraf i foreningens vedtægter. En eksklusion skal vedtages 

på en generalforsamling. Bestyrelsen kan imidlertid vedtage et mistillidsvotum, som 

generalforsamlingen vil kunne behandle og eventuelt tage en konsekvens af. 

 

Der skal over for medlemmer redegøres grundigt for forudsætningerne, forudgående 

handlinger, baggrunden for mistilliden samt processen og beslutningens indhold. Dette for 

at beslutningen er så transparent som muligt.  

Referenten sikrede sig at bestyrelsen godkendte formuleringerne. 

 

Baggrunden for mistilliden 

Anders fremlagde kort de væsentligste punkter for bestyrelsens mistillid til enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

I en fremlæggelse over for medlemmerne kan den blive udbygget og underbygget. 

 

Søren og Willy blev sat ind i Mølleudvalget efter de gamle paragraffer sammen med Einar 

og Otto.  

 

De to medlemmer (Søren og Willy) trækker sig senere fra mølleudvalget efter flere 

beslutninger i udvalget, de ikke kan understøtte samt at skriftlige fremstillinger ofte er 

usande. Det medfører at et flertal i bestyrelsen mister tilliden til Mølleudvalget. 

Bestyrelsen indkalder til et møde om sagen. Den daværende formand for Mølleudvalget 

aflyser dette møde. Bestyrelsen tog konsekvensen og afsatte mødeudvalget. 

 

Efter afsættelsen følger den tidligere formand og mølleudvalgsmedlemmer ikke 

beslutningen og sikrer ikke en ordentlig overdragelse og opleves at modarbejde 

bestyrelsens beslutning. Der træffes beslutninger, som mølleudvalget ikke har prokura til 

efter afsættelsen. 

 

De to medlemmer af bestyrelsen (Einar og Otto) har efter dette forløb fortsat med at 

belaste samarbejdet i bestyrelsen. Der sendes bl.a. mails fra tidligere formand af 

Mølleudvalget til Søren, der er stødende i sine formuleringer og som opfattes som af flere 

medlemmer af bestyrelsen som et personangreb.  

 

Senest med det af Otto udarbejdede, misvisende og senere underkendte notat fra sidste 

bestyrelsesmøde, der i stort omfang var misvisende og manipulerende i forhold til det, der 

skete og blev sagt på det pågældende møde.  

 

Einar udtrykte at den af formanden udtrykte mistillid burde være fremsendt skriftligt inden mødet. Einar 

mener, at mødet blev aflyst, fordi mølleudvalget ikke kunne nå at stille op til mødet med så kort varsel.  

 

Formanden begrunder overfor bestyrelsen den manglende skriftlighed ved mødets indkaldelse. Det er for 

at sikre, at de medlemmer, der udtrykkes mistillid til, skal have haft mulighed for at forholde sig til 

problemstillingen uden der udsendes offentligt tilgængeligt skriftligt materiale. Derudover er formanden er 

ikke enig i den tidligere formand for Mølleudvalgets beskrevne baggrund for at Mølleudvalget ikke kunne 

deltage i mødet. 

 

Der udspandt sig en debat i bestyrelsen. Direkte adspurgt tilsluttede et flertal af bestyrelsen sig formandens 

fremlæggelse af baggrunden for mistilliden og supplerede i nogle tilfælde med yderligere eksempler. 

 

Referenten sikrede sig at bestyrelsen var enig i ovenstående fremlæggelse af drøftelserne. 

 

Anders Holst spurgte direkte Otto og Einar om debatten afstedkom mulige handlinger fra dem. Det gjorde 

det ikke. 
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Flertallet af bestyrelsen udtrykte derefter direkte mistillid til Einar og Ottos arbejde i bestyrelsen og 

opfordrede dem til at trække sig fra bestyrelsen.  

 

Otto og Einar valgte ikke at trække sig. 

 

4. FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG FORRETNINGSUDVALG. 

Blev ikke behandlet 

 

5. ØKONOMI OG STATUS PÅ MEDLEMSTAL 

Blev ikke behandlet 

 

6. NYT FRA UDVALGENE 

Udvalgsformændene sender skriftligt oplæg om de enkelte udvalg til Lene og det vedlægges referatet. 

 

7. INFORMATION VEDR. UDGIVELSE AF FORENINGENS BLAD 

Bladet går i trykken 6. maj. Der er deadline 27. april 

Arne skriver hvad der sker omkring møllen. 

Formanden sender information om generalforsamlingen 

 

8. INFORMATION VEDR. GENERALFORSAMLING 

Der vil blive fremsendt et forslag fra et flertal af bestyrelsen om eksklusion af enkelte medlemmer fra 

foreningen som konsekvens af tidligere udtrykt mistillid.  

 

9. EVENTUELT 

Anders Holst redegjorde for at Fjernvarme selskabet gerne vil leje noget jord til at lægge rør på lager. 

 

RVBL kan blande sig i debatten udviklingen af byen omkring købmanden. 

 

 


