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Vedtægter 
for 

Den Selvejende Institution Sillerup Mølle: 
 

§ 1 
 
Den selvejende institutions navn: Den Selvejende Institution Sillerup Mølle. 
 

§ 2 
 
Institutionens hjemsted er Haderslev Kommune. 

§ 3 
 
Institutionens formål er, til gavn og glæde for almenheden, at erhverve Sillerup Mølle, som et kulturmindesmærke. 
Institutionen vil alene, samme med andre, eller om nødvendigt ved overdragelse i videst muligt omfang sikre møllens 
restaurering og vedligeholdelse. 
Det er institutionens hensigt, at holde Sillerup Mølle driftsklar, og gennem aktiviteter omkring den, at styrke interessen 
for vindmøller og for møllerhåndværket. 
 

§ 4 
 
Institutionens kapital udgør de midler, som institutionen måtte erhverve ved tilskud fra offentlige, fra private, egne 
aktiviteter og udstillinger, publikationer etc. Institutionens kapital skal i det omfang den ikke for tiden anvendes til 
opnåelse af formålet indestå i bank eller sparekasse til maksimal forrentning efter de givne vilkår, eller såfremt 
institutionen har de fornødne midler hertil, ved anbringelse i utvivlsomt sikre værdipapirer med henblik på opnåelse af 
større renteafkast. 
 

§ 5 
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at der hvert år afgår tre 
hhv. to bestyrelsesmedlemmer, det første år to medlemmer efter lodtrækning. 
Bestyrelse vælges f.s.v. angår 4 medlemmer af bestyrelsen i selskabet til bevarelse af gamle bygninger i Haderslev, 
hvilket selskab ved et eller flere af disse bestyrelsesmedlemmers varige forfald også udnævner en suppleant. Et medlem 
vælges og suppleres af bestyrelsen på Haderslev Museum. Efterkommere efter afdøde møller Thomas Freeses forældre 
udnævner og supplerer et medlem, hvilket medlem udpeges efter en af familien selv bestemt fremgangsmåde. 
 

§ 6 
 
Til bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, som også leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøderne afholdes i 
Haderslev Kommune. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Sekretæren fører en protokol over samtlige 
bestyrelsesmøder. 
 

§ 7 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afhændelse og pantsætning af møllen, vedtægtsændringer og 
institutionens opløsning kan kun ske, når den samlede konstiturede bestyrelse énstemmigt vedtager dette. 
 

§ 8 
 
Ved den selvejende institutions ophør, skal institutionens faste ejendom og øvrige formue tilbydes Haderslev 
Kommune, således at kommunen overtager driften og i øvrigt forpligter sig til at opretholde bygningerne. Hvis 
kommunen afslår dette, skal institutionens formål på samme måde tilbydes Sønderjyllands Amt. Hvis amtet afslår dette, 



skal institutionens formue på samme måde tilbydes foreningen under Miljøministeriet "Danske Møllers Venner". Skulle 
denne forening afslå, træffer miljøministeren bestemmelse om, hvorledes det skal forholde sig med institutionens faste 
ejendom og øvrige formue. 
Institutionens formue og dennes afkast må ingensinde overgå til de personer, der på vegne af Selskabet til bevarelse af 
gamle bygninger i Haderslev har stiftet nærværende institution, andre bidragydere, disses ægtefæller (samlevere) samt 
de hos nævnte hjemmeboende børn under 18 år. En sådan overdragelse anses også at foreligge ved i stedet at vælge en 
låneoptagelse, herunder lån mod pant i fast ejendom, til fordel for de pågældende. 
 
Således besluttet og underskrevet af stifterne på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 1984 på Sillerup Mølle 
med senere ændringer på generalforsamlingen den 17. maj 1990. 
 


