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Referat: Ordinær generalforsamling 

Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2022 

Sted:  Lions lokaler, Tørning Mølle 

Deltagere: 37 stemmeberettigede medlemmer    

Referent: Helge Tobiasen 

Dagsorden: I henhold til ”Mølle-posten nr. 1 - Februar 2022”. 

 

* * * * * 

 

Pkt. 1. - Valg af dirigent 

Georg Jensen blev enstemmigt valgt som mødets dirigent.  

Dirigenten kunne konstatere, at indkaldelsesvarsel samt indhold af dagsorden var 

i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Da der ikke var indvendin-

ger fra mødedeltagerne, kunne dirigenten således erklære generalforsamlingen 

for lovlig og dermed beslutningsdygtig. 

Inden overgang til næste punkt på dagsordenen gjorde dirigenten opmærksom 

på, at generalforsamlingen 2021 blev droppet på grund af Corona situationen, 

hvorfor beretningen vil omfatte de sidste 2 år, ligesom der forelægges regnskaber 

for såvel 2020 som 2021. 

Beslutning om at droppe generalforsamlingen i 2021 blev meldt ud til medlems-

kredsen i ”Mølle Posten nr. 1- februar 2021”, og der er ikke modtaget indven-

dinger her imod. 

 

Pkt  2. – Godkendelse af styrelsens beretning. 

Støttekredsens formand Jens Laurids Andersen aflagde beretning: 

”Som alle er bekendt med, blev rigtig mange ting aflyst i 2020 og 2021 dermed 

også vores generalforsamling. Det er derfor dejligt, at vi i dag kan mødes til den-

ne generalforsamling. 

Herefter vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer for jeres opbakning til Tørning 

Mølle og Tørning Mølles Støttekreds, for det betyder rigtig meget for os, at I 

bakker op om det, der bliver lavet. 

Vi er i dag 635 medlemmer i Støttekredsen, hvilket ikke mindst skyldes Børges 

ihærdige arbejde ved alle koncerter. 

Der har også i de sidste 2 år været et rigtig godt samarbejde med Tørning Mølle 

til hjælp ved arrangementer, koncerter, og når der skulle renoveres noget. 

Der er ydet støtte på 80.000 kr. til 2 nye køkkener i Møllerens bolig samt 21.000 

kr. til et nyt brandalarmeringsanlæg til Aktivitetsladen. 

Der er givet rabat til mange koncerter bla. Midt om Natten, Tørfisk og Mark og 

Christoffer samt flere andre - nogle af dem var dobbelt koncerter. For Støttemed-

lemmer er der er rabat på leje af Kultur- og Aktivitetsladen ligesom der er rabat 

ved køb af Vojens vin ved mere end 12 flasker. Der er mange flere rabatmulig-

heder, som I kan læse nærmere om på Tørning Mølles hjemmeside. 
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Kunstens dag blev aflyst både i 2020 og 2021, men vi satser på, at den kan gen-

nemføres i år. De første 16 stande er udlejet. Udstillingen bliver i Møllerens bo-

lig og i Aktivitetsladen. Selve møllen må vi jo desværre ikke bruge mere. Sct. 

Hans blev ligeledes aflyst i 2020, men blev gennemført i 2021 med byrådsmed-

lem Kjeld Trane som båltaler.  

Støttekredsen har i 2020 og 2021 afholdt koncert med Thomas Kjellerup, dog 

med mindre antal gæster i 2020 på grund af Coronaen, men i 2021 var der ud-

solgt. Det var eftermiddags arrangementer med musik samt kaffe og lagkage. De 

to eftermiddage var hovedsagelig for medlemmer af Støttekredsen og Ældresa-

gen. Planlægningen af en koncert med Mette Ingwersen til efteråret er godt i 

gang. 

Til sidst vil jeg gerne takke Tørning Mølle for samarbejdet de sidste år. Også en 

stor tak til styrelsen for indsatsen og det gode samarbejde i de sidste år”. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  

 

Pkt. 3. – Godkendelse af revideret regnskab. 

Kassereren forelagde det reviderede regnskab for 2021, som forud for mødet var 

udsendt sammen med dagsordenen. 

Regnskabsår 2020 

Årsregnskabet viser samlede indtægter på kr.110.596,00 og udgifter på kr. 

87.393287 og året har således givet et overskud på kr. 23.202,21.   

Regnskabsår 2021 

Årsregnskabet viser samlede indtægter på kr. 74.575, - og udgifter på kr. 

97.279.- , og året har således givet et underskud på kr.22.704,-., idet der er giver-

flere donationer til dsi Tørning Mølle.   

Støttekredsens formue udgør i alt kr. 82.262, -, hvoraf kr. 36.000 dog er bevilge-

de donationer ti dsi Tørning Mølle, som endnu ikke er udbetalt. Det sker først 

når opgaven, hvortil donationen er ansøgt, realiseres af Tørning Mølle. 

Spørsgmål/Debat 

Til spørgsmål om, hvad der forstås ved donationer, svarede kassereren, at det er 

støtte til dsi Tørning Mølle, hvilket er Støttekredsens formål. 

Begge regnskaber blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4. – Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

Pkt. 5. – Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår 

På bestyrelsens vegne indstillede formanden, at lade kontingentet stige fra 110 

kr. til 120, kr. pr. husstand gældende fra den 1. april 2023 . 

På et spørgsmål om, hvorfor vi ikke var gået helt op på 150 kr., svarede forman-

den, at det var overvejet, men droppet igen, da man frygtede, at vi vil miste en 

del pensionister i medlemskredsen. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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Pkt. 6. – Valg 

Der blev gjort opmærksom på, at de to styrelsesmedlemmer, der er på valg for 

kun 1 år, oprindelig var på valg sidste år. I og med, at vi droppede generalfor-

samlingen, betragter vi dem som stiltiende valgt indtil nu, og deres mandater skal 

herefter på valg for resten af den ordinære periode.  

a) -valg af 2 styrelsesmedlemmer for1 år 

Hans Ejvind Andersen blev genvalgt 

Meta Prien blev genvalgt 

 

b) - valg af 2 styrelsesmedlemmer for 2 år 

Helge Tobiasen blev genvalgt 

      Anne-Grethe Hansen blev genvalgt. 

 

a) - valg af 2 suppleanter for 1 år  

Børge Hansen blev genvalgt som 1. suppleant 

Georg Jensen blev nyvalgt som 2. suppleant 

 

b) - valg af 2 revisorer for 1 år 

 Dennis Hansen blev genvalgt 

 Jens Thestrup Schmidt blev genvalgt 

 

c) - valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

 Jørn Prien blev nyvalgt 

 

Samtlige valg blev foretaget uden modkandidater. 

 

               Efter generalforsamlingen er den samlede styrelse sammensat således: 

• Jens Laurids Andersen  Styrelsesmedlem – Udpeget af dsi Tørning Mølle 

• Hans Ejvind Andersen Styrelsesmedlem 

• Helge Tobiasen  Styrelsesmedlem 

• Anne-Grethe Hansen  Styrelsesmedlem 

• Meta Prien Styrelsesmedlem 

• Børge Hansen 1. suppleant 

• Georg Jensen 2. suppleant 

 

Pkt. 7  – Eventuelt 

Jens Thestrup Schmidt roste Støttekredsens arbejde og indsats, idet såvel donati-

oner som den frivillige arbejdsindsats ved diverse aktiviteter er en af forudsæt-

ningerne for at Tørning Mølle kan drives som den gør. 

Karsten Biering Dressø, forstander for Hjaruplund Højskole, havde ligeledes ro-

sende ord til Støtteforeningen. Karsten har flere gange besøgt os sammen med 

sine kursister, og er blevet særdeles begejstret for Tørning Mølle og det, som 

stedet og området har at tilbyde, og han har fået stor respekt for Støttekredsens 

arbejde. 

Denne begejstring for Tørning Mølle har Karsten ladet skinne igennem til ”Østif-

terne” – en forening til støtte for almennyttige aktiviteter, og det er faldet i så 

god jord, at det har udløst en donation til Støttekredsen på 50.000 kr. 
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Formanden gav udtryk for stor taknemmelighed for donationen, idet der er brug 

for midlerne og samtidig er det udtryk for anerkendelse af Støttekredsens virke. 

 På et spørgsmål fra forsamlingen om, hvad midlerne skal bruges til, svarede 

formanden, at det kan der ikke svares på her og nu, men han forsikrede, at mid-

lerne vil blive anvendt på bedste vis 

 

Under dette punkt efterlyste formanden hjælpere til udførelse af praktiske opga-

ver i forbindelse med diverse aktiviteter. Dels for at aflaste de nuværende hjæl-

pere og dels for at sikre kontinuiteten i hjælperholdet. 

 

 

* * * * * 

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og 

orden. Herefter var Støttekredsen vært ved et par stykke håndmadder med øl og 

vand samt efterfølgende kaffe. 

 

 

* * * * * 

 

 

Tørning Mølle, den 22. februar 2022 

 

 

Helge Tobiasen 

Referent 

 

 

Georg Jensen 

Dirigent 

 
 

 

 

Konstituering 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede styrelsen sig således: 

Formand:  Jens Laurids Andersen  

Næstformand: Hans Ejvind Andersen  

Kasserer:  Børge Hansen  

Sekretær:  Helge Tobiasen  

 

Konstitueringen er uændret i forhold til foregående år. 

 

 

* * * * * 

 

Helge Tobiasen 

Sekretær 


