Garnindkøbsforeningen af 1998
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Referat
Afholdt lørdag d. 1. april 2017, Midtsjællands vævekreds, Borup Kulturhus, Borup
Formanden Elke Reinholdt Nielsen byder velkommen.
1. A. Som dirigent blev Lotte Dalgaard valgt
B. Som referent Vibeke Lindhardt
Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning blev læst højt af Elke Reinholdt Nielsen. Elke fortalte, at bestyrelsen har fået god respons
på udstillingen LABORATORIUM 16, som havde haft mange besøgende. Garnindkøbsforeningen af 1998 er en
rentabel forening og har nu 300 medlemmer, men omsætningen er ikke steget tilsvarende i takt med det øgede
medlemstal. At producere garnkort er ensbetydende med en stor arbejdsbyrde for de frivillige og bestyrelsen.
Ang. bestyrelsens opfordring til visioner for foreningen har ingen indtil videre meldt tilbage.
Det blev påpeget, at det har været et meget arbejdskrævende år i bestyrelsen, da der har været udskiftning på alle
poster: formand, næstformand, kasser, uddeler og indkøber (indkøberposten varetages af formanden indtil en ny
indkøber er ansat. Da indkøberen ifølge vedtægterne har plads i bestyrelsen, mangler der for nærværende et
medlem i bestyrelsen)
Formandens beretning blev godkendt.
Lotte Dalgaard spurgte til formandens beretning, om LABORATORIUM-udstillingerne har betydning for
medlemstilgangen? Dertil blev der svaret, at man i evalueringen af LABORATORIUM 16 ikke har kunnet se synlig
stigning i medlemstilgangen eller garnsalget i 2016.
Og det blev igen kommenteret, at vi har mange medlemmer, men at det ikke har afstedkommet et større salg af
garner. Det blev diskuteret hvorfor dette var tilfældet – til dette Lisbeth Degn anførte, at en mulig årsag til dette
kunne være, at folk i dag, i høj grad selv køber ind på rejser ude i verden og at det er blevet så meget lettere at
handle med resten af verden på internettet.
Problematikken om de udenlandske medlemmer der formodentlig betragter os som en forretning og ikke som en
forening, blev der ligeledes kommenteret på.
3. Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasser Lisbeth Degn og godkendt af forsamlingen
4. Budgettet for 2017 blev vedtaget – og det blev godkendt af forsamlingen, at der skulle sættes flere penge af til
rejser til garnmesser til indkøber.
5. Indkomne forslag. Det blev vedtaget af forsamlingen at medlemsrabat for studerende og nyuddannede blev
afskaffet.
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6. Valg af bestyrelse – sker for en to-årig periode. A. Merete Erboe Laurent og Elke Reinholdt Nielsen blev genvalgt.
Som suppleanter for en 1-årig periode blev Anne Birgitte Beyer og Susanne Rishede valgt. B. Interne revisorer
Kirsten Nissen og Birgitte Fløe modtog genvalg ligesom revisorsuppleant C. Lotte Dalgaard modtog genvalg D.
Statsautoriseret revisor Chr. Mortensens revisionsfirma blev på bestyrelsens anbefaling valgt.
7. Under eventuelt blev det forslået at medlemsbeløbet for udlændinge blev sat op til 2000 kr.
Det blev foreslået af et medlem, at GIF deltager på vævemessen i Sverige.
At fokus må være på at få medlemmerne til at købe de mere eksperimenterende garner.
Et medlem påpegede at når de fleste af GIFs garnerne kun solgtes i så relativt store mængder – ville køberne
være professionelle, og at hvis amatører skulle købe mere garn skulle det spoles op mindre mængder.
Lotte Dalgaard forslog, at man gør en indsats i foreningen for at få produceret et tæppegarn af høj kvalitet fordi det
er en af de ting det er blevet meget vanskeligt at skaffe for medlemmerne.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til Dorthe Merete Lykke Jensen for hendes tid i bestyrelsen og det store arbejde i
foreningen. Dorthe kom ind i bestyrelsen i 2009, overtog formandsposten i 2012 og i 2013 valgte hun at træde til
som både uddeler og indkøber. Dorthe har været en aktiv drivkraft i LABORATORIUM 10 og 12. Bestyrelsen takker
for hendes engagement i bestyrelsesarbejdet med et gavekort på 500 kr. til køb af garn.

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, og dagen fortsatte med frokost og et spændende foredrag om
plast for den kreative.
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