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Formandens beretning
Det var med stor forventningsglæde og optimisme, at Garnindkøbsforeningen kunne åbne den tredje
eksperimenterende tekstiludstilling i rækken; nemlig LABORATORIUM 16. Næsten 140 besøgende valgte at lægge
vejen forbi ferniseringen i Danske Kunsthåndværkeres udstillingslokale i Officinet, København. Og vi må sige, at det er
en sand fornøjelse, at I bakker op om et sådant tiltag, og for at tilgodese vores udenlandske medlemmer, prøvede vi
som noget nyt, også at åbne en virtuel udstilling af LABORATORIUM 16. Udstillingen er stadig åben på http://
www.laboratorium16.dk/
Foreningen har nu ca. 300 medlemmer ligeligt fordelt mellem danske og udenlandske medlemmer. Hovedparten af de
udenlandske medlemmer er bosiddende i nordiske lande som Sverige, Norge, Finland og Island, mens de resterende
er fra landene Tyskland, England, Skotland, Estland, Belgien, Frankrig, Nederlandene, Østrig, Schweitz, Spanien,
Tjekkiet, Australien, New Zealand, Mexico, Japan, Canada og USA.
I bestyrelsen er vi glade for den store interesse og spændvidde, men det udfordrer også arbejdsbyrden hos de ildsjæle
der tager en tørn, og som bevæger sig i krydsfeltet mellem at være en forening for medlemmerne og en forretning, der
på flere måder skal være rentabel for alle parter.
Som bestyrelse i en forening som denne, forsøger vi ved de 4-5 årlige møder af en dags varighed, i høj grad at lægge
vægt på valg og indkøb af nye garner, samt at veje relevans og behovet for de eksisterende garner.
Ved siden af dette er der løbende opgaver som planlægning af nyhedsbreve, produktion af nye og gamle garnkort som
med ca 300 medlemmer er mere og mere tidskrævende og båret på frivillig hjælp. Der er stadig meget administrativt
arbejde, på trods af, at foreningen oprettede en webshop tilbage 2010. Fragtpriser er en større og større udfordring, og
vi arbejder hele tiden på at finde de bedste betingelser for medlemmerne. Men det er en økonomisk post, der
prismæssigt fylder meget ved bestilling af garn og forsendelse af nye garnkort.
På sidste generalforsamling tog vi afsked med formand Louise Ravnløkke, samt næstformand Astrid Skibsted Holm.
Derudover var der også en ledig suppleantpost, så med tre nye bestyrelsesmedlemmer konstituerede bestyrelsen sig
med en ny formand, ny næstformand og en ny kasserer. Merete Erbou Laurent som har været kasserer i foreningen i
en lang årrække, ønskede at overdrage posten til en anden, og Lisbeth Degn stod klar til at tage over. Det er bestemt
ikke optimalt at have udskiftninger på så mange poster samtidigt, men Merete og Lisbeth har haft en god og frugtbar
overlevering. Vi håber, at vi kan få mere kontinuitet ind i bestyrelsesarbejdet fremover.
I det forgangne år har vi lagt meget vægt på at revurdere foreningens arbejdsgange, dens struktur og evaluere på den
erfaring vi har nu. Tiderne og medlemmerne har ændret sig siden den stiftende generalforsamling på Gl Dok,
København i marts 1998. Det var derfor vigtigt i evalueringen, også at definere Garnindkøbsforeningens formål og
vision anno 2016. I forlængelse af dette vil vi gerne opfordre alle vore medlemmer til at sende os deres tanker, ideer og
visioner for Garnindkøbsforeningen. Hvordan ønsker du at foreningen ser ud i fremtiden? Skriv til yarn@yarn.dk. Tak.
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Vi har besluttet, at vi gerne vil tilbage til den oprindelige struktur med flere indkøbere adskilt fra uddelerposten.
Bestyrelsen mener, det er gavnligt med flere øjne og interessefelter, uafhængigt af garnsalget. Det kan give en endnu
større dynamik i søgen efter nye garner og udbud.
Denne beslutning medførte, at Dorthe Merete Lykke Jensen valgte at stoppe både som uddeler og indkøber pr. 1.
marts 2017. Dorthe har, som uddeler, gjort et godt stykke arbejde, som vi er meget taknemmelige for.
Dorthes farvel som uddeler iværksatte en større begivenhed i foreningen, nemlig flytning af garnlageret. Først i februar
2017 pakkede vi hele garnlageret ned og flyttede det fra Kolding til Helsingør på Sjælland hos foreningens nye uddeler
Yoko Matsumoto. Yoko har taget godt i mod udfordringen og det tegner til at blive et godt samarbejde.
Vi leder dog fortsat efter en ny indkøber, der på sigt skal blive til flere.

Elke Reinholdt Nielsen, formand i Garnindkøbsforeningen af 1998.
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