Garnindkøbsforeningen af 1998
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Tilstede: 4 medlemmer af bestyrelsen, 6 medlemmer eller repræsentanter, samt 2 skriflige fuldmagter. I alt 11
stemmeberettigede medlemskaber.

Referat
Afholdt Lørdag d. 7. april 2018, hos Statens Værksteder for Kunst, Gammel Dok Pakhus, København K
Formanden Elke Reinholdt Nielsen bød velkommen.
1. Valg af
a.: Dirigent - Vibeke Lindhardt vælges
b.: Referent - Elke Reinholdt Nielsen vælges
Dirigenten kan konstatere, at generalforsamlingen blev rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning blev læst højt af Elke Reinholdt Nielsen. Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2018 v. kasserer Lisbeth Degn.
Lisbeth fortæller, at 2017 gav et underskud der dels skyldes flytning af lager og dels etablering og indkøring af et
nyt bogføringssystem. Bestyrelsen besluttede ved flytning af lageret i 2017 at indkøbe et bogføringssystem, der
kunne forblive i foreningen i tilfælde af uddelers ophør. Derudover har foreningen kun fået 16 nye medlemmer,
hvilket er lavt i forhold til tidligere. Vi abonnerer stadig i magasinet VÆV, der har en god udbredelse i verden.
Bestyrelsen er derfor fortrøstningsfulde i forhold til medlemstallet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Årsregnskabet blev godkendt.
4. Budgettet for 2018 blev fremlagt og vedtaget af generalforsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag.
a.: Forslaget om at ændre medlemsindskuddet til 1.000 DKK for nye medlemmer bosiddende i Danmark
og til 195 € for nye medlemmer bosiddende udenfor Danmark blev enstemmigt vedtaget.
b.: Forslaget om at ændre årskontingentet til 150 DKK for medlemmer bosiddende i Danmark
og til 27 € for medlemmer bosiddende udenfor Danmark blev enstemmigt vedtaget.
c.: Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.
6. Valg af
a.: Vibeke Lindhardt, Lisbeth Degn og Anne Mette Larsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Anne Madsen blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.
Lise Troensegaard blev valgt ind som suppleant.
b.: Kirsten Nissen blev genvalgt som intern revisor.
Marianne Brandis blev valgt ind som intern revisor.
c.: Ingen stillede op til posten som intern revisorsuppleant.
d.: Bestyrelsen foreslog Chr. Mortensen Revisionsfirma som blev valgt.
7. Eventuelt
På mødet blev der spurgt, om der var planer om flere LABORATORIUM udstillinger. Bestyrelsen kunne oplyse, at
det er der i øjeblikket ikke. En LABORATORIUM udstilling er meget tidskrævende og da den seneste
LABORATORIUM16, hverken resulterede i flere medlemmer eller øget garnsalg, har en ny LABORATORIUM
udstilling ikke haft høj prioritering. Bestyrelsen overvejer, om udstillinger er det rigtige format for foreningen at
arbejde videre med.
Helle Trolle stillede forslag om at lave garnkits, der evt. kunne sælges til væveforeningerne.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til både Anne Birgitte Beyer og Susanne Rishede for det arbejde og engagement de
har lagt i foreningens bestyrelse.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, og dagen fortsatte med frokost og udsalg af udgående garner.
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