
 
 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 
Den 19. maj 2021 kl. 19.00 afholdes, under hensyntagen til gældende forholdsregler i 
forbindelse med Covid-19, ordinær generalforsamling på selskabets hjemsted Amtsvejen 280, 
3390 Hundested i konferencelokale på Grønnessegaard Gods i 
 

Nordsjællands Fællesmølleri A/S 
CVR-nr. 39971895 

 
 

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger: 
 
1. Valg af dirigent 
 
 
2. Bestyrelsens beretning ved bestyrelsesformand Benny D Loft 
 
 
3. Fremlæggelse af årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2020 til godkendelse 
 

 
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 

årsrapport. Årets underskud foreslås overføret til egenkapitalen og modregnes i 
overkurs ved emission til godkendelse. 

 
Forslaget blev godkendt. 

 
5. Forslag til ændringer til vedtægter (ny formulering af vedtægt er i fed skrift). Det 

foreslås at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye 
B-aktier forlænges frem til næste ordinære generalforsamling. 
 
Selskabets vedtægter kan i sin fulde ordlyd ses på selskabets hjemmeside.  

 
Punkt 10.1 (Under Bemyndigelse til kapitalforhøjelse) foreslås ændret til: 
 

”Bestyrelsen bemyndiges ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen ved 
tegning af nye B-aktier med indtil nom. kr. 500.000 ved kontant indbetaling. 
Bemyndigelsen er gældende til 31. maj 2022 seneste dato for den 
næstkommende ordinære generalforsamling. 
 
Ændringen blev godkendt. 
 

Punkt 10.4 (Under Bemyndigelse til kapitalforhøjelse) udgår som følge af at punkt 
10.1 ændres. 
 
Ændringen blev godkendt. 
 
 

6. Valg af bestyrelse 



 
 
 

Benny D Loft, Jørgen Straarup, Tom Soling, Henrik Koch Sørensen samt Ditlev 
Hasselbalch genopstiller til bestyrelsen. Herudover foreslår bestyrelsen, at Kurt 
Hansen og Torben Bo Toft Christensen vælges til bestyrelsen. 
 
Valg til bestyrelsen blev godkendt og accepteret. Bestyrelsen blev valgt som 
foreslået 
 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Dennis Mikkelsen fra revisionsfirmaet 
Nærrevision A/S. 
 
Dennis Mikkelsen blev valgt som foreslået. 
 

8. Eventuelt 
 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling 
 
Ad 1. Valg af dirigent 
 
Som dirigent valgtes Jørgen Straarup. Jørgen Straarup konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovformligt indkaldt. På generalforsamlingen var der via fuldmagt og ved bestyrelsen 
repræsenteret 1.410 stemmer svarende til 34,57% af stemmerne og 455.000 kr. af den nominelle 
kapital svarende til 35,28% af kapitalen. 
 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning ved bestyrelsesformand Benny D Loft 
 
Indledning 
Tak til dem som trodsede corona og mødte frem. Jørgen Straarup er dirigent som jeg overlader 
ordet til for en kort bemærkning. 
 
 
Nordsjællands Fællesmølleri siden januar 2020 
Nordsjællands Fællesmølleri har nok haft den mest uheldige start på vores rejse som man kunne 
forestille sig og frygte.  
 
Vi startede den kommercielle produktion i løbet af januar 2020 for kort tid efter at konstatere at 
hele Danmark lukkede ned før vi rigtig kom i gang. Så frem til maj 2020 lå omsætningen væsentlig 
under budget, idet hovedparten af vores kunder ikke kunne besøges, restauranter var lukkede, 
landets kantiner var lukkede. Faktisk ikke noget positivt at berette. Og da vi var nystartet 
virksomhed og ikke havde omsætning i 2019 kunne vi ikke blive en del af de forskellige corona 



 
 
 

relaterede støtteordninger – det var vi selvfølgelig ikke tilfredse med, men kunne modsat intet 
gøre. 
 
Vi var derfor nødsaget til at søge ekstra finansiering gennem vores aktionærer og långivere. 
Heldigvis var der stor tilslutning hertil i april/maj 2020 og det lykkedes os at få tilført yderligere 
kapital og lån samt aftale fordelagtige vilkår på allerede eksisterende lån og stor velvillighed også 
hos vores kornleverandører til at yde lån og fordelagtige vilkår for fremtidige kornleverancer. 
 
Den ekstra finansiering var dog delvist forventet allerede ifølge den oprindelig forretningsplan – da 
vi ikke havde fået tilført nok kapital i de første faser af aktieudbuddet i 2019. 
 
Så begyndte landet så langsomt at åbne igen i maj måned 2020 – især restauranter, hvorimod 
kantiner fortsat holdt lukket og således ikke som forventet aftog vores produkter i nogen 
nævneværdig grad. Det lykkedes dog i perioden op til genåbning af Danmark i maj 2020 at få vores 
produkter ud i forskellige detailbutikker, herunder Irma. Det var vi meget stolte over. 
 
Det positive at nævne i denne sammenhæng er, at åbningen af restauranter viste at vi havde 
nogle fantastiske produkter som rigtig mange gerne ville bruge og begyndende med maj måned 
2020 og frem til august fulgte vi vores budgetter i forhold til omsætning og indtjening. Det så 
faktisk ganske fornuftigt ud – og vi nåede en omsætning på op til 120.000 kr. for en enkelt måned 
selvom vi ikke havde fuld adgang til vores kunder. Både restauranter i nærområdet, men også 
”finere” restauranter i København fik øjnene op for Nordsjællands Fællesmølleri og vores unikke 
produkter. 
 
De 2 efterfølgende måneder (september og oktober) var også fornuftige især også fordi vi udførte 
visse oprensninger for lokale landmænd. 
 
Men så kom anden runde af nedlukning, som i princippet var noget længere end første nedlukning 
i marts – maj 2020 (3 måneders nedlukning). Reelt set har Danmark været lukket fra december 
2020 til maj 2021 (6 måneder). Og da hjemmearbejde siden marts 2020 har været meget udbredt 
og stadig er det - er hele markedet for kantinedrift selvfølgelig ramt hårdt – dette rammer også 
møllen, som ifølge den oprindelige forretningsplan havde kantinedrift som et væsentligt 
forretningsområde. 
 
I forbindelse med 2. nedlukning af Danmark ændreres reglerne vedr. corona relaterede 
støtteordninger således at Nordsjællands Fællesmølleri nu var berettiget i at få dækket visse faste 
omkostninger og udskydelse af moms og skattebetalinger. Dette har hjulpet Nordsjællands 
Fællesmølleri gennem foråret 2021. 
 
Vi har ”luksus” produkter og ligger i den dyre ende af segmentet for mel.  
 
Til gengæld får vores kunder: 



 
 
 

 et kvalitetsprodukt, ofte mel som er produceret indenfor kort tid før det bliver solgt 
 vi har en stenmølle som skaber et unikt produkt 
 et produkt med højt protein indhold 
 vi arbejder på at sikre at vi skåner miljøet mest muligt  
 for ikke at glemme at vi har en unik stenmølle som ligger et unikt sted.  

 
Vi er ikke en stor mølle og har ikke nødvendigvis de samme stordriftsfordele som andre møller har 
– men det er også charmen ved Nordsjællands Fællesmølleri. Men gør selvfølgelig også at vores 
enhedsomkostninger er højere end traditionelle mel møller og vores opgave består i at sikre at 
vores kunder forstår dette og er parat til at betale prisen for den kvalitet vi leverer. 
 
Med baggrund i vores unikke mølle, som jeg lige har skitseret, har vi over de seneste måneder haft 
rigtigt mange fremvisninger af møllen og hvor vi kan fortælle hvad vi står for. Vores gæster er 
meget imponeret og interesseret i møllen Vi håber vi med alle disse fremvisninger har gødet et frø 
for fremtidige samarbejder, der vil bringe møllen i den rigtige retning for så vidt angår omsætning, 
indtjening og penge i kassen. 
 
Vi vurderer at vi, for at få økonomi i vores mølle, cirka skal have en månedlig omsætning på 
minimum 150.000. Og dette er bestemt realistisk når vi kommer ud på den anden side af corona 
nedlukninger. Vi vil opfordre alle vores långivere og aktionærer at støtte møllen så meget som 
muligt gennem at købe møllens produkter, som efterhånden kan fås mange steder. Og husk også 
familie og venner på at møllens mel er Danmarks bedste. 
 
Ovenstående var ikke lykkedes uden nogle meget dedikerede direktører og medarbejdere. Her 
skal jeg særligt fremhæve direktør Ann Louise Hasselbalch som siden maj måned 2020 ikke er 
blevet honoreret for sin store indsats. Direktør Helle Hasselbalch Loft har siden Nordsjællands 
Fællesmølleri etablering tilbage i 2018 arbejdet fuld tid for og på møllen uden nogen form for 
honorering. Havde det ikke været for disse to ildsjæle og deres engagement og deres accept af 
ikke at modtage honorering havde møllen ikke kunnet overleve. Derfor skylder vi Ann Louise og 
Helle en kæmpe tak. Og bestyrelsen er taknemmelig for deres indsats. 
 
Dette kan selvfølgelig ikke fortsætte og vi håber vi de kommende måneder ser en 
omsætningsfremgang som muliggør at vi fremover kan honorere vores direktør og øvrige 
medarbejdere for deres indsats for møllen. 
 
 
Årets resultat 
Vi kan selvfølgelig ikke være tilfredse med resultatet for 2020 – eller sagt på en anden måde – vi 
havde håbet det blev bedre. Jeg mener ikke, vi kunne have gjort meget anerledes. Vi har sikret ny 
kapital og lån i april/maj og september/oktober måned 2020, vi har holdt vores omkostninger på 



 
 
 

et absolut minimum og tilpasset alt vi kunne så vi kunne ”overleve” frem til genåbningen af 
Danmark, så vi får en fair chance for at vise hvad Nordsjællands Fællesmølleri kan. 
 
Jeg vil i denne sammenhæng endnu en gang understrege, at Ann Louise og Helles indsats uden 
honorering har været afgørende for vi stadig har en mølle. 
 
I kan læse mere om årets resultat i vores årsregnskab for 2020. 
 
Efterfølgende begivenheder 
 
Corona situationen 
Med genåbningen af Danmark i her slutningen af maj 2021 håber vi vil påvirke Nordsjællands 
Fællesmølleri positivt og vi tror stadig på møllen selvom vi har haft et hårdt år. Normaliseringen af 
kantinedrift udestår stadig da en stor del stadig arbejder hjemmefra. Dette forventes at 
normaliseres i sensommeren 2021 og så kan vi forhåbentligt også her se en positiv udvikling i 
dette segment. 
 
Organisation 
Vores ”gamle” møller Asbjørn stoppede 1. april 2021 og vi er i gang med ansættelse af en ny 
møller. Vi har identificeret en meget kvalificeret kandidat som vi håber og tror vil starte i takt med 
at møllens omsætning stiger over de kommende måneder. I mellemperioden har Helle stået for 
produktionen med hjælp fra ”frivillige”. 
 
Ann Louise, som har været en af drivkræfterne bag den oprindelige etablering af møllen, har fået 
nyt job og stopper med udgangen af maj måned 2021. Vi vil i bestyrelsen godt takke Ann Louise 
for den store indsats og ønsker hende held og lykke i sit nye job. 
 
Afslutning 
At støtte møllen er at købe møllens mel og sørge for at brede budskabet til alle andre. Det fås ikke 
bedre… så simpelt er det. Og hvem vil ikke bage brød mm. med ens eget mel. Med den 
opfordring… 
… giver jeg hermed ordet tilbage til Jørgen Straarup, vores dirigent, for at varetage resten af 
agendaen for denne generalforsamling. 
 
 
 
Årsrapporten blev gennemgået af Helle Loft. Årsrapporten blev godkendt. 
 
 
Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2020 til godkendelse 
 
Årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 blev godkendt. 




