
 

 

 

 

Generalforsamling d. 15.3 2022. 

Fraværende bestyrelsen: Kasserer Anne Sofie Nielsen og Marianne Christoffersen. 

Pkt. 1:   Valg af dirigent blev Birthe Thorn. 

Pkt. 2:   Valg af referent blev Karin Mikkelsen. 

Pkt.  3:    General forsamlingen er lovligt varslet. 

 Ordet overgår til formanden som bød velkommen og fremlagde beretning. 

 Pga. Corona har foreningen været lukket i en længere periode, men er nu i gang  

igen. Dog ikke for fuld styrke. 

Ikke alle medlemmer er tilbage og det kan der være flere grunde til, måske fået 

andre interesser eller andre steder at udøve deres sysler. 

Der er dog nogle aktiviteter som har haft medlemstilgang og i ler endog en tydelig 

en. 

Corona-turbulensen har også, og igen, betydet, at vi ikke har mødtes helt så meget 

I bestyrelsen, som vi nok havde tænkt os. Alligevel er der arbejdet med forskellige 

ting udover almindelig drift. Det åbenlyse væsentligste er, at vi har fået adgang til 

gode, store og lyse lokaler ovenpå, som på fast basis kan huse nål og tråd, snor og 

garn-universet. Samtidig kan det gamle lerværksted inde bagved omdannes til 

arbejdsplads.   

Arbejdet med forslag til vedtægtsændringer er færdiggjort. 

En ny hjemmeside er også blevet til. 

Udstilling i oktober blev også gennemført og rigtig mange deltog i den. 

En stor tak til Evan for han altid hjælpsomhed når der skal laves noget. 



 

 

Der skal også lyde en stor tak til Wicky for på eget initiativ, at oprette 

facebooksiden. 

Jeg har fremhævet nogle, det betyder ikke, at alle andre ikke gør en indsats i 

det daglig. 

En anden ting er udsugninger som man arbejder videre med, og det 

bliver den nye bestyrelse der arbejder med problematikken. 

I ved jeg ikke ønsker genvalg, da min frivillighedsprofil er under pres. 

Jeg vil gerne opfordre til, at alle hele tiden bliver bedre til at give plads. 

Forandring er det, der sker hele tiden, og som vi skal omfavne efter bedste evne. 

Vi har en god forening, en forening der giver gode rammer, og plads til vores 

forskellige sysler. 

Foreningen har næste år rund fødselsdag, og det er noget særligt, at Grethe stadig 

sidder med ved bordet efter snart 30 år. 

Pkt. 4:  Fremlæggelse af revideret regnskab ved Grethe Juul i fraværet af Anne Sofie 

Nielsen. 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 5:  fastsættelse af kontingent med husstand til 225 kr., enkelt person 150 kr., 

Mødepenge: 10 kr. pr gang eller 275 kr. årligt. 

Skabsleje: 60 kr. 

Kontingentstigningen blev vedtaget. 

Pkt. 6:  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

               Der er foreslået Kurt Nielsen, Betinna og Henrik. 

               Suppleanter: Rikke, Wicky, Birthe og Ninna. 

De blev alle stemt ind I bestyrelsen. 



 

 

Revisor: Arne Rasmussen blev genvalgt. 

Revisorsuppleant. Karin Gustafsen blev genvalgt. 

Pkt. 7:  Ny dato for arbejdsweek-end er fastsat til 26 og 27 marts. 2022. 

Pkt. 8:  Forslag til ændringer af vedtægter. § 2 ordet dansk) om det skulle med. 

              Ordet dansk skal med. 

               § 8 stk. 5 blev vedtaget. Der var 6 nej stemmer og 13 ja stemmer. 

Vedtægterne blev ikke godkendt, det blev besluttet, at de skal godkendes på en  

ekstraordinær generalforsamling. 

Pkt.  9:  Evt. 

               Der skulle være nogle hjælpere som kunne hjælpe til ved udstillingen  

                d. 2. april men da der ikke var nogen som meldte sig, blev det vedtaget  

                at aflyse den. 

                Der må ikke stå cykler i værkstederne, ligesom hunde ikke må være der. 

 


