Garnindkøbsforeningen af 1998
INVITATION
generalforsamling og workshop
Kære medlem
Du inviteres hermed til Garnindkøbsforeningens generalforsamling som afholdes:
Lørdag d. 18. april 2015
på Designskolen i Kolding, tekstilafd. 3 sal., Ågade 10, 6000 Kolding.
Efter generalforsamlingen holder vi workshop i bemaling, bevikling og indfarvning med den
højreaktive farve Procion MX. Vi stiller udvalgte garner og opstrikkede stykker til rådighed for
eksperimenter.
Tilmelding til workshoppen nødvendig på mail@mariannejohnstad.dk senest d 7. april 2015.
Der er 30 pladser efter ”først til mølle” princippet. Som institution/forening har I én plads.

Program
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 16.00
16.00 - 16.30

Ankomst og servering af kaffe/the og boller.
Generalforsamling
Frokost, 50 kr for en sandwich.
Workshop.
Kaffe/the med lidt sødt til.
Tak for i dag.

Tilmelding til frokost skal ske senest d. 7.april ligeledes til Marianne. Husk at skriv om du ønsker en
vegetar sandwich.
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Garnindkøbsforeningen af 1998
NB ! Det er kun de der har betalt kontingent til og med 2015 der kan deltage på generalforsamling
og workshop.

15. Ordinære generalforsamling i Garnindkøbsforeningen af 1998
Lørdag d. 18 april 2015 Designskolen i Kolding, tekstilafd. 3. sal Ågade 10. 6000 Kolding

Dagsorden
1.a Valg af dirigent.
1.b Valg af referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015 med status til godkendelse. Se vedlagte
regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2015 til vedtagelse.
5. 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
5b Valg af 2 interne revisorer:
Pia Jensen - modtager genvalg
Kirsten Nissen - modtager genvalg
5c. Valg af 1 intern revisorsuppleant:
Posten er åben vi modtager gerne kandidater til valg
5d. Valg af ekstern revisor:
6. Nyheder fra garnlageret.
7. Eventuelt:
Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, d. 10 april og
sendes til mail@mariannejohnstad.dk.
Institutioner og foreninger har en stemme.

find os på

www.yarn.dk eller følg www.facebook.com/yarn.dk

