
Garnindkøbsforeningen af 1998

Kære medlemmer,

ja I læste rigtigt, den lever, den overlevede!

Takket være nye kræfter med friskt syn, og gamle kræfter med ny energi, lykkedes 
det på generalforsamlingen at gøre den iltfattige nødbestyrelse til en “rigtig” besty-
relse igen. Tak for det! 

Vi var ikke så mange, men jer der kom, gjorde at det lykkedes! 
Læs referatet fra generalforsamlingen længere nede ↓

NYE GARNKORT: 
Lørdag den 3. oktober mødes vi (alle der har lyst til at være med) på væveværkstedet  
Smallegade 52D og laver alle de xxx garnkort der skal sendes ud til medlemmerne.
Det plejer at være en rigtig hyggelig dag og man får både frokost og kaffe!! Vi begy-
nder kl. 10 og man må gerne melde sig til hos Lise Frantzen på mail:  lise.s.frantzen@
gmail.com (så ved vi hvor meget kaffe vi skal brygge.)

NÆSTE ÅRS GENERALFORSAMLING:
Vi “plejer” at afholde generalforsamling i april, og sådan bliver det også til næste år. 
Vi har valgt den 30. hvor tuftemaskinen på Statens Værksteder for Kunst er ledig. 
Her vil vi få den demonstreret og det vil være muligt at afprøve den. Mere om det når 
vi nærmer os.

Det var alt for denne gang, og KØB SÅ NOGET GARN, så vi kan mærke at vi lever :-)

Mange hilsner fra hele den rigtige bestyrelse.
Det nye papirgarn efter en tur i farvegryden:

LEVER !



Garnindkøbsforeningen af 1998 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 
Afholdt mandag d. 23. august 2021, på Statens Værksteder for Kunst, Gl. Dok Pakhus

Tilstede:  6 medlemmer: Lotte Dalgård, Kirsten Nissen, Berthe Forchammer, Linea Holck, Lise 
Frantzen, Malene Dyrmose. 4 bestyrelsesmedlemmer: Merethe Erbou Laurent, Vibeke Lindhart, 
Birgit Oksbjerg og Anne Mette Larsen. + en repræsentant for Højer-projektet: Malene Dyrmose nu 
medlem. 6 fuldmagter blev modtaget. I alt 17 stemmeberettigede medlemskaber. 
Desuden var foreningens advokat til stede ved første del af generalforsamlingen.

Referat:
Ad 1.
Valg af dirigent: Vibeke Lindhardt, konstaterede at indkaldelsen var rettidigt udsendt.
Valg af referent: Birgit Oksbjerg 
Ad 2.
Bestyrelsens beretning.
Kommentarer: Nogle har ikke fået nyhedsbreve bl.a. med oplysninger om on-lin workshop, vi kend-
er til to medlemmer, og håber, der ikke er flere. 
Beretningen godkendt
Ad 3.
Regnskab ved Merete Erbou Laurent
Vi vidste godt, at det gik nedad efter sidste generalforsamlings tilkendegivelser af en bestyrelse, 
der ville gå af. Desuden har der været corona, hvor meget har været lukket ned. Især salg til ud-
landet er næsten stoppet.  Årsresultat på – 32.950. Det først udsendte regnskab er revideret, fordi 
der viste sig at være opstået fejl ved overgang til et nyt system. 
Det reviderede regnskabs resultater ikke helt så nedslående. Foreningens regnskabsresultater har 
altid gået op og ned, så i lyset af de ting, der har påvirket salget i indeværende år, så er det til at 
leve med. 
Vi har forsøgt at holde vores faste udgifter nede. Men der er ikke kommet så mange nye medlem-
mer i år.
Kommentarer:
Kirsten Nissen fortalte om sin bekymring, da hun modtog det første regnskab, hvor hun råbte vagt 
i gevær. Der kunne være fejl i garnlagerberetningen. Rygterne har floreret, og nogle medlemmer 
var bange for, at det ville ende med, at man skulle betale penge til et evt. underskud. Men så galt 
var det heldigvis ikke
Pga. nedlukningen har der været meget lidt undervisning, så det har formentlig indflydelse på sal-
get.
Burde vi have opdaget det før, spurgte Lotte, og ja, det burde vi nok, men der var ikke noget, vi 
kunne sætte fingeren på.
Medlemskontingent og indmeldelser skal bære foreningsarbejdet, og avancen skal bære shoppen.
Regnskab godkendt.



Ad 4a.
Forslag til vedtægtsændring: 
Situationen var en helt anden da foreningen blev stiftet, derfor ser vedtægterne ud, som de gør. Man havde 
fx ingen forestilling om, at der ville komme udenlandske medlemmer, og at der ville komme så mange.
Advokat Anders Kalsensgaard Schmidt fremlægger ændringsforslaget og baggrunden for det. Hvis fors-
laget vedtages, skal der være to generalforsamling til for at lukke foreningen, men det skal ikke være helt 
umuligt. 
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Kommentarer: 
Det er lidt uklart, om man kan holde en generalforsamling på zoom, men mange medlemmer er uden-
landske, så der bliver sprogproblemer. Desuden kræver det noget udstyr, som vi ikke har
Advokaten anbefaler, at vi indføjer det i vedtægterne, hvis vi vil bruge digital løsning til generalforsamlinger.
Ad 4b.
Advokaten: I forslaget ligger der et punkt, hvor generalforsamlingen skal beslutte, hvordan foreningens 
midler skal bruges ved nedlæggelse af foreningen. 
Man må vedtage, hvad man vil, så kan foreningen godt ligge stille. Men man skal vide, hvem der kan lukke 
kassen op og sørge for, at vedtagelsen bliver ført ud i livet. Man skal følge vedtægterne og holde general-
forsamling osv. Så længe foreningen eksisterer. Vedtægternes formål skal jo også overholdes, men man 
kan gøre mindst muligt for at eksistere.
Man kan lave nye vedtægter, men det skal jo på en ny generalforsamling og vedtages der.
Vi skal have en bestyrelse til at drive foreningen, men man kan nedsættes antallet af bestyrelsesmedlem-
mer.
Berthe Forchammer læser et forslag om fremtidig drift som en digital platform, hvor man kan gå sammen 
om at bestille garn. 

Malene Dyrmose fra Højer-projektet forelægger mulighederne for at videreføre GIF i projektet. Bestyrels-
en har haft kontakt til projektet for at undersøge mulighederne for at lave et samarbejde.

Projektet har arbejdstitlen ’Nordisk Center for Tekstilkunst’, som både skal indeholde et tekstilværksted 
og en udstillingsplatform med en fast udstilling med fokus på Nordisk tekstilkunst - samt en skiftende 
udstilling.

Projektet er stadig under udvikling og vil kræve et tæt samarbejde med tekstilkunstnere i Danmark og 
Norden.

Håbet er at kunne melde noget mere konkret ud om projektet i løbet af den næste halve år, hvor den 
videre dialog om at integrere GIF i projektet også fortsætter.
Der er debat om, hvorvidt det vil være tiltrækkende for tekstilfolk. Det skal have et højt niveau, og det 
kræver ildsjæle, som lader til at være der. 
Det er ikke alle, der kan komme på SVK, nogen kan så komme til Højer, det ligger i marsken. Man skal 
ikke udsulte Statens Værksted for kunst, men det er et andet tilbud, hvor der også skal etableres en fast 
udstilling af nordisk tekstil sideløbende med skiftende udstillinger. 



Kirsten Nissen ser 8 forskellige scenarier for foreningens fremtid: 
1. Lukkes og overskud i foreningen fordeles til medlemmerne
2. Læg det hele over i et nyt initiativ
3. Holde en faglig fest
4. Humpe videre så længe vi kan
5. Standby—kasse
6. Garn til organisation/ skole/ institution og pengene til institution og brandudsalg indtil jul.
7. Ændre profil, se på oprindelsen 
8. Overgå til digital platform
Merete mener, vi kan rationalisere lidt mere, og hvis vi får lidt nyt blod ind i bestyrelsen, kan vi nok 
fortsætte lidt endnu. Så skal vi se fremad med positiv tilgang. 
Vi har brug for, at nogle kommer med input til, hvad man kunne ønske sig af garn.
Ad 5.
Valg til bestyrelsen:
Linnea Holck og Marlene Dyrmose stiller op og vælges.
Merete Erbou Laurent, Vibeke Lindhardt, Anne Mette Larsen og Birgit Oksbjerg accepterer på bag-
grund af den positive opbakning valg
Valg af suppleanter:
Berthe Forchammer og Lise Frantzen valgt 
Ad 5 b
Valg af interne revisorer:
Kirsten Nissen og Pia Jensen valgt 
Ad 5 c
Valg af intern revisorsuppleant:
Ingen valgt
Ad 5 d
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor:
Chr. Mortensens Revisorfirma valgt
Ad 6. 
Merete: vi har ikke noget rigtigt budget idet vi har haft turbulens omkring regnskab og foreningens 
fremtid, men vi må se på de to foregående år og gå ud fra det. 
Det fremføres, at det ikke er holdbart, at bestyrelsen ikke får noget honorar. Lad os kigge på, hvad 
der tidligere er brugt til bestyrelsen. Vedtaget.
Medlemmernes kontingenter må kunne dække administrationen, og garnsalget må dække shop-
pen sådan cirka.
Ad 7.
Intet til eventuelt

                                                           der laves garnkort...


