Møllelauget står i en kritisk situation!!!!!!!!!
Den tidligere indkaldte generalforsamling blev på aftenen
aflyst på grund af for få deltagere.
Kort og godt – vi skal have nye aktive, og nye
bestyrelsesmedlemmer, hvis møllen skal bestå. Efter en del
tid brugt på at kigge indad i bestyrelsen, må vi erkende at vi
ikke længere finder, at vi til fulde magter at holde møllen og møllelauget i den nødvendige
sundhedstilstand. I bestyrelsen mangler vi både energi og kompetencer til en del af de vigtige
opgavers styring og gennemførelse. Tillige er de aktive medlemmer blevet færre og færre igennem
årene, men opgaverne bliver flere og større i takt med møllens alder.
Vi er nu nået til et punkt hvor der skal ske drastiske ændringer, hvis Skamstrup Mølle skal bestå.
Det er ikke rart at en god og vigtig institution i byen er i krise. Det er ikke godt at være negativ,
men her føler jeg at vi er nødt til at være ærlige, så alle forstår at det er nu der skal handles, og
ikke når møllen er i så dårlig stand at det koster pokkers mange penge at redde den, igen.
Der er brug for nye energiske kræfter i bestyrelsen, som kan se eller finde nye muligheder og
initiativer. Det er sådan at vi har bestyrelsesmedlemmer som har været her siden 1992, 2015,
2016. Vi siger ikke at vi skal gå af, men at der er brug for nogle friske øjne på driften som
supplement.
-Er du interesseret i at holde liv i møllelauget, og at der stadig står
en flot og velholdt mølle på bakken?
-Har du et par aftener om måneden til møder og andet
bestyrelsesarbejde?
-eller har du et nogle halve dage enten i hverdagene eller
weekender til praktisk arbejde som vil betyde meget for møllen, og
som opbakning til bestyrelsens arbejde.
Så ring til én af os i bestyrelsen så vi kan snakke om hvordan
tingene sker pt., eller hvad du gerne vil bidrage med.
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Ny indkaldelse

til ordinær generalforsamling Tirsdag d.21. juni kl. 19,30 i

Møllehuset. Dagsorden ses i tidligere udsendt nyhedsbrev.

Bestyrelsen i Skamstrup Møllelaug

