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Stiftet den 19. juni 1994

§ 1 Navn og hjemsted
Kappel Stubmøllelaug er en selvejende forening med
hjemsted i Lolland Kommune.

§ 2 Formål
Møllelaugets formål at bevare og drive Kappel Stub-
mølle som et historisk mindesmærke og en turist-
mæssig attraktion.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, foreninger,
firmaer og selskaber, som er interesseret i at bevare
Kappel Stubmølle. Hvert medlem betaler et bidrag,
som fastsættes af generalforsamlingen. Medlem-
merne har ingen andel i laugets formue eller over-
skud, ligesom de heller ikke hæfter for laugets gæld
eller underskud.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed.
Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang,
og hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan
kun udøves ved personligt fremmøde.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar
kvartal og indvarsles senest 14 dage inden afholdel-
sen. Forslag, der af medlemmerne ønskes forhandlet
på den ordinære generalforsamling, skal være forman-
den skriftligt i hænde senest 8 dage inden general-
forsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal
i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst en tred-
jedel af medlemmerne skriftligt fremsætter forslag
herom. Der indkaldes som foran nævnt, men med
mindst 8 dages varsel, og inden 30 dage efter andra-
genets fremkomst.

§ 5 Dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen
mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
6. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
7. Eventuelt

§ 6 Afstemning
Der træffes afgørelse ved almindeligt flertal om
punkterne på generalforsamlingens dagsorden. Der
gælder dog særlige regler ved vedtægtsændringer (§
10) og ophør (§ 11). Ønskes det af blot én af de stem-
meberettigede, skal afstemningen foregå skriftligt.

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges
for en 2-årig periode. På generalforsamlinger i lige år
er to medlemmer på valg, og i ulige år tre medlem-
mer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstfor-
mand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§ 8 Tegningsret
Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispo-
sitioner over fast ejendom og optagelse af lån skal
underskrives af møllelaugets formand, næstformand
og kasserer i forening.

§ 9 Regnskab
Møllelaugets regnskab følger kalenderåret. Midlerne
skal indsættes på bankbog, sparekassebog  eller giro-
konto lydende på møllelaugets navn. Kasseren fore-
lægger det reviderede regnskab på generalforsam-
lingen.

§ 10 Vedtægtsændringer
Til vedtagelse af ændringer kræves mindst to tredje-
dele af de afgivne stemmer på generalforsamlingen,
samt at mindst 20 procent af medlemmerne er mødt
på generalforsamlingen. Er generalforsamlingen ikke
beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordi-
nær generalforsamling tre uger senere; denne er da
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medl-
emmer.

§ 11 Møllelaugets ophør
Bestemmelse om laugets ophør kan kun træffes efter
beslutning på to hinanden følgende generalforsamlin-
ger. Ved møllelaugets ophør overdrages ejendom og
formue til Lolland Kommune.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2008 og den efterfølgende ekstra-
ordinære generalforsamling den 23. april 2008
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