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Referat af den Ordinære generalforsamling i
Garnindkøbsforeningen af 1998
Lørdag d. 18. april 2015 Designskolen i Kolding, tekstilafd. 3. sal Ågade 10. 6000 Kolding
Louise Ravnløkke byder velkommen.
1.a Valg af dirigent: Merete Erbou Laurent
1.b Valg af referent: Astrid Skibsted Holm
2. Formandens beretning ved Marianne Johnstad-Møller (se bilag).
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014 med status ved Merete Erbou Laurent.
Regnskabet godkendes. Regnskabet findes på hjemmesiden under nyhedsbrev. Merete
gennemgår kort foreningens formål og forklarer at vores formål ikke er, at tjene på garnerne,
men at give medlemmerne spændende garner til lavest mulige pris. Vi har nu en god
kassebeholdning og en fin størrelse på lageret. Noget af overskuddet kan evt. gå til at udvikle
nye garner og få spundet garn eksklusivt til Garnindkøbsforeningen.
4. Fremlæggelse af budget for 2015 til vedtagelse. Som kommentar til budgettet (se vedlagt)
fortæller Merete, at vi har planlagt en messerejse for foreningens indkøber i år. Messebesøget
er ved Techtextil i Frankfurt. Vi budgetterer 2015 med et lille overskud. Budgettet vedtages i
slutningen af generalforsamlingen, i tilfælde af, at der kommer nye ideér, der skal ind i
budgettet.
5. Louise Ravnløkke fremlægger bestyrelsens opgaver som er vedligeholdelse af webshop,
nyhedsbrev, annoncering, produktion af garnkort og valg af garner. Bestyrelsen er en faglig
bestyrelse omkring garner. Merete kommenterer, at vi også står for at arrangere Laboratorium
16, en inspirerende og eksperimenterende udstilling med omdrejningspunkt i foreningens
specialgarner.
5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Merete Erbou Laurent – modtager genvalg
Marianne Johnstad-Møller - modtager genvalg
Louise Ravnløkke - modtager genvalg
5a. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Susanne Rishede - modtager genvalg
Elke Reinholdt Nielsen - modtager genvalg
Rosa Tolnov Clausen – modtager ikke genvalg
Der melder sig ingen nye kandidater til bestyrelsen, og alle der modtager genvalg sidder fortsat
i bestyrelsen.
5b. Valg af 2 interne revisorer:
Pia Jensen - modtager genvalg
Kirsten Nissen - modtager genvalg
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5c. Valg af 1 intern revisorsuppleant:
Posten er åben, vi modtager gerne kandidater til valg. Ingen melder sig.
5d. Valg af ekstern revisor: Vi vælger at fortsætte med Bent Kofoed, fra Chr. Mortensen
Revisionsfirma
6. Nyheder fra garnlageret ved Dorthe Merete Lykke Jensen. Der har været en god omsætning,
Dorthe mærker ligeledes, at hun har haft travlt. Vi har god international opbakning med
medlemmer i Norden, USA, Schweiz, Tyskland og England. Der er god kontakt til
Designskolerne, som køber garn til deres studerende, og laver spændende projekter med dem.
Dorthe opfordrer alle til, at vi deler inspiration og billeder på Facebookgruppen eller sender
billeder til hende, og hun vil lægge dem på hjemmesiden. Gerne nærbilleder. Louise gør
opmærksom på, at alle nyhedsbreve ligger på hjemmesiden, og at der også er masser af
inspirationsmateriale i dem.
Dorthe forklarer, at når garner udgår af kollektionen, er det ofte fordi de er udgået hos
producenten. Hun opfordrer alle til at holde garnkort opdateret ved at tjekke hjemmesiden
”GARNKORT”. Er et garn udsolgt vil det ikke være at finde på hjemmesiden, før det er tilbage
på lageret igen. Det er altid muligt at sende Dorthe en mail for at hører nærmere omkring
garnets ankomst til lageret. Det nævnes, at der meget snart er 50 kg Pemotex tilbage på lageret.
I Facebookgruppen blandt foreningens medlemmer, er det altid muligt at søge efter udgåede
garner, sælge ens overskydende garner m.m.
Åbent hus i november 2014 var en succes. Dette gentager vi.
Besøg garnlageret lørdag den 31. oktober 2015 i tidsrummet kl.11.00-13.00, hvor du vil hører
om de forskellige garner, se strikke/væveprøver og kan købe garn med hjem.
Dorthe har haft besøg af det svenske magasin VÄV hvor hun viste garn og tekstilprøver lånt af
foreningens medlemmer. Der kommer en artikel i VÄV til efteråret.
Som noget nyt, er vi begyndt at differentiere fragtpriser, se vedhæftet der vedr. dit land. Dorthe
sender garn ud en gang om ugen.
Ønsker til nye garner modtages gerne. Vi taler om, at der på garnkortet 2015 kommer Rubco i
nye farver. Birgitte Fløe ønsker sort Rubco med sort kerne i stedet for den sorte Rubco med
hvid kerne, som nu er på garnkortet. Dorthe undersøger muligheden og melder det ud i et
nyhedsbrev.
Dorthe glæder sig til garnmessen Techtextil i Frankfurt.
Der bliver gjort opmærksom på, at der er udsalg på crepegarner. Alle garner der er på udsalg vil
udgå af kollektionen.
Godkendelse af budget. Budget er vedtaget.
Eventuelt.
Der bliver orienteret om et indkommende forslag omkring mulighed for Pay Pal betaling på
webshop. Dette vil særligt komme de udenlandske medlemmer til gode, da de vil slippe for
kreditkortgebyr. Forslaget tages op på et bestyrelsesmøde. Resultatet meldes ud i et
nyhedsbrev.
Der er åben snak og vi kigger bl.a. på tørklæder med uldcrepe fra Wallace and Sewell.
http://www.wallacesewell.com/

