RVBL
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde på Sognegården
den 16. august 2020 kl. 14-16.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------Tilstede: Bo Bræstrup, fung. formand, Adam Hey, Anders Holst, Einar Olsen, Erik Pedersen,
Hans Normann, Lasse Braae, Lene Hjorth, Marianne Ek, Otto Graham, Svend KirkegaardSørensen, Søren Riskjær, og Hanne Winther (ref.).
Afbud: Flemming Hansen, Kim Vestergaard-Hansen, Willy Dahl
Fraværende: Anne Bornø
-------------------------------------

1. Konstituering af bestyrelsen
a. Formand
Anders Holst blev som eneste kandidat valgt til formand for bestyrelsen. Han præsenterede
sig og blev valgt, hvorefter afgående formand Bo Bræstrup overdrog mødeledelsen til den
tiltrådte formand.
b. Næstformand
Lene Hjorth blev foreslået som næstformand og accepterede valget.
c. Kasserer
Hans Normann blev foreslået som kasserer og accepterede valget.
d. Sekretær/referent
Søren Riishøj blev foreslået som sekretær og accepterede valget.
For at afklare rækkefølgen af suppleanter, blev valg gennemført, og suppleantposterne
besattes som følger:
1.
2.
3.
4.

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

Willy Dahl
Svend Kirkegaard-Sørensen
Anne Bornø
Lasse Braae

2. Fordeling af formandsposter for udvalgene blandt bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 2 blev ændret til: Fordeling af poster som tovholder for udvalgene, idet udvalgene selv
konstituerer sig – dog med et bestyrelsesmedlem som formand.
Tovholdere:
Mølleudvalg: Einar Olsen
Herunder Møllelaug: Tom Keller Bruun
By- og havn: Erik Petersen
Aktivitetsudvalg: Adam Hay
Formidlingsudvalg: Otto Graham – herunder overdragelse af IT-hjemmeside fra Henrik
Larsen
Landudvalg: Lene Hjorth
Ad hoc udvalg: Vedtægter/forretningsorden: Anders Holst – Arbejdsgruppen
fremlægger forslag til bestyrelsen i løbet af efteråret 2020.
3. Evt.
Einar Olsen orienterede om, hvordan de nye spån til møllens kommende restaurering og træ til
møllevinger nu skal købes, skoves og tørres korrekt før opsætning. Dette er en lang proces og
træet der skal bruges, skal fældes denne vinter for at være klar til montering i 2024. Der er
taget højde for disse forhold i den aktuelle budgetplan for projektet.
4. Datoer for næste bestyrelsesmøder:
Søndag den 20. september kl. 15-18.00
Søndag den 8. november kl. 10-13.00
Mødested bliver meddelt separat.
Referat 17. august 2020/Hanne Winther

