Garnindkøbsforeningen af 1998
Formændenes beretning 2014
2014 har været et dynamisk år med en ny bestyrelse og med en god omsætning.
Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling en stor udskiftning, idet tre bestyrelsesmedlemmer trådte
ud og 4 fire nye trådte ind. Formandsposten har været delt mellem Louise og Marianne. Den nye
sammensætning i bestyrelsen er bred i alder og erfaring, hvilket sammen med engagementet skaber
en god dynamik. Som noget nyt afholdes møderne på garnlageret i Kolding, hvor stemningen sættes i
rammerne af de mange garner.
Bestyrelsen og uddeler har haft fokus på hvordan vi kan præsentere vores garner mere sanseligt og
tekstilt på hjemmesiden. Og at nyhedsbrevene bruges til at præsentere, informere, og inspirere
omkring garnerne. Ligeledes arbejder vi på at udbrede kendskabet til foreningen igennem ny
annoncering både i Danmark og i udlandet.
Omsætningen i foreningen har i år været højere end den har været de andre år. Det giver et godt flow i
lageret, som vi på bedste vis forsøger at opdatere i forhold til ønsker fra medlemmer. Bl.a. er vi som
noget nyt begyndt at sætte garner på udsalg og spoler enkelte kvaliteter op på mindre spoler. Vi får
løbende nye medlemmer med interesse for foreningens garner, 13 danske og 7 udenlandske, så vi har
nu ca. 275 medlemmer. Vi opfordre til at dele inspiration og undersøgelser via foreningens
Facebook-side.
I november var der, som i 2013, Åbent hus på Garnlageret i Kolding og det var en hyggelig dag med
besøg af medlemmerne, som havde mulighed for at nærstudere de forskellige garner og at købe garn
med sig hjem.
I forbindelse med udstillingen Minitex14 som blev afholdt af Dansk Tekstillaug donerede GIF en
garngave til vinderen Doris Bundgård Hansen. Gaven indeholdte prøver til at eksperimentere med, i alt
13 forskellige garner. I samme forbindelse havde vi en artikel i bladet Rapporter Nr. 1 2015.
I løbet af året har et nyt Laboratorium været i støbeskeen. Vi arbejder på at få skabt rammerne for en ny
udstilling, som skal finde sted i 2016.

Varmebehandling af Pemotex ved Carrie-Ann Stein
http://www.carrieannstein.co.uk
Nyhedsbrev juni 14

Indfarvning af Papirbånd ved
Anne Mette Larsen.
Nyhedsbrev oktober 14

Uddeler og bestyrelse bruger megen tid på at inddraget kontingenter. Arbejdet besværliggøres idet at
mange har glemt at oplyse om skiftende mail el. adresse på bopæl. Vi har derfor brugt en del tid på at
skabe kontakt til medlemmer med manglende kontingentbetaling, og har derved fået ryddet op i
medlemslisten, og medlemmer er blevet ekskluderet grundet manglende betaling. Vi opfordre til at
huske at betale kontingent hvert år i perioden 1. til 15. januar.

Uld med papir og Silkestål , eksperiment af
Dorthe Merete Lykke Jensen
Nyhedsbrev august 14

Uld med papir, eksperiment af Lisbeth Degn
72% Uld superwash / 28% Papir
Nyhedsbrev august 14

Væv med Silkecrepe
af Astrid Skibsted.
Nyhedsbrev december 14

Fremstilling af garnkortet i september var en intensiv og hyggelig arbejdsdag med masser af fagsnak.
Vi takker medlemmerne for den store hjælp på dagen. Og glæder os til vi skal gøre det igen i august
måned.
Vi har fokus på at garnudvalget er varieret indenfor materialer, tykkelser og anvendelsesmuligheder og
vi glæder os til at sende vores indkøber, Dorthe Merete på garnmesse Techtextil i Frankfurt i maj
måned. Vi er altid åbne overfor ideer, ønsker og forslag, da vi ønsker at være en aktiv del at vores
medlemmers virke, ligesom vi ønsker at medlemmerne er en aktiv del foreningen.
Hilsen
Marianne og Louise
Formand / næstformand
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