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Referat af generalforsamling for Garnindkøbsforeningen af 1998

Generalforsamlingen blev afholdt lørdagden 30. april2022, kl' 11.00'

Statens Værksteder, Strandgade 27 b, L4Ol København.

Dagsorden

t) Valg af
a. Dirigent
b. Referent

2l Bestyrelsensberetning
3) Forelæggelse af regnskab ZOZL med status til godkendelse

4) Behandling af evt. indkomne forslag

5) Valg af
Bes§relsesmedlemmer sker for en 2-årig periode.

Valg af;
2 suppleanter for en l-årig periode.

2 interne revisorer (hvert år).

1 intern revisorsuppleant (hvert år)

Statsautoriseret eller registreret revisor (hvert år).

6) Vedtagelse af budget for 2022, herunder fastsættelse af honorarer, medlemsindskud og årskontingent.

7l Eventuelt

Referat

1) Valg af
a. Dirigent
b. Referent

Bestyrelsesformond Anne Mette Larsen bød vetkommen og bestyrelsens farslag om ot udpege Birgit Oksbierg

tit Dirigent og Malene Dyrmose til referent blev vedtoget.

Dirigenten erklærede generolforsamlingen for tovligt indkoldt og beslutningsdygtig-

2l Bestyrelsens beretning

Dirigenten gov ordet til Formond Anne Mette Lorsen, der fremlagde bestyrelsens beretning om det forløbne år-

Garn i nd købsforen ingen af 1998 - Årsbe retn i n g mans 2A22

Det blev et kort år, fordi corona-situationen betød en forsinket generalforsamling sidse år. Den fandt sted i

august i stedet for i marts. Men til gengæld var det en meget positiv generalforsamling, så bestyrelsen fik et



3)

energiboost! Man gik opløftet derfra.

Der blev bestilt nogle nye garner, og et nyt garnkort blev udsendt i oktober. Den positive stemning skulle
udtrykkes i aktivitet på garnfronten, men når samfundet lukker ned, er der heller ikke meget gang i
udstillinger og udadvendte aktiviteter, og så er behovet for garn tilsvarende lille, så forsøget på at booste
salget med nye garner, sygnede lidt hen, men nu håber og tror vi, det er slut med nedlukninger.

Nedlukninger betyder dog ikke, at bestyrelsen har været lukket ned. Vi har blot holdt on-line-mØder frem til vi
igen kunne mødes. On-line-møderne er kommet for at blive. De er et vældig godt supplement til de fysiske
mØder, som jo er nødvendige ind imellem, fx når der skal vælges garn. Vi har holdt 5 on-line-møder og 1 fysisk
møde siden sidste generalforsamling, og der er udsendt 4 nyhedsbreve til og med 30. april2022.

Bestyrelsen er fortsat optimistisk. Vi har fået en ny garnindkøber med fingeren på pulsen, og vi vil fortsat have

fokus på bæredygtighed, når der købes nye garner.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Forelæggelse af regnskab2OZl med status tilgodkendelse

Dirigenten gav ordet tilforeningens kosserer Merete Erbou Lourenl der fremlogde regnskabet for 2021.
Regnskobet kon findes på yorn.dk: https://yorn.dk/kapi-af-nyhedsbreve-2020/

Det har været nogle svære år med usikkerhed, hvilket også kan ses i regnskabet. Når foreningen udviser

usikkerhed, forplanter det sig også til medlemmerne, som så kan ses i fald af salg af garner. Men siden sidste
generalforsamling i august 2021, har vi fået ny energi og nye ideer, som har givet fornyet optimisme. Da vi

startede foreningen, var det med et tilskud på 200.000 kr. fra Statens Kunstfond til indkøb af garner. I dag
lyder vores kassebeholdning på 170.000 kr. + garnbeholdning, så i det perspektiv kan vi være godt tilfredse.

Kommentarer fro interne revisorer
o Vi har 50.000 kr. mindre stående i banken end ved sidste regnskabsaflæggelse, og det må selvsagt ikke

ske de kommende år, for så bliver kassen hurtig tom.
o Det er godt at bestyrelsen indkøber faglig hjælp, når det er nødvendigt. Det skal vi også gøre fremover. Vi

har ft haft ekstraordinære udgifter til en advokat ifbm. at vi skulle revidere foreningens vedtægter, så det
er blevet nemmer at lukke foreningen.

o Da vi startede foreningen arbejde vi med følgende princip:
Medlemskontingenter: Skal dække udgifter til garnkort og porto
Årskontingent: Skal dække udgifter til det at drive foreningen, generalforsamling, transport m.m.

Salg af garner: Skal dække udgifter til garnuddeler, garnindkØber, markedsføring hjemmeside osv.
o Det er en balance mellem at forvalte en butik og en forening, hvilket også kan være svært at forstå

særligt for nye medlemmer, der ikke kender til hele forhistorien med Garnindkøbsforeningen af 1998

Kommentorer fro medlemmer
o Hvor fremgår de negotive renter i regnskabet? Merete Erbou Lourent kunne ikke svare på dette, men vil

undersøge det nærmere.
o I det seneste år, hor vi ikke solgt gorner til de udenlondske skoler
o En kommende indsats kunne være ot markedsføre sig overfor skolerne

Reg n sko bet blev h e refter god ke ndt.



N.B. Der var en livlig debat under regnskabsaflæggelsen, som vi har valgt at samle op på under punkt 7.

Eventuelt.

4l Behandling af evt. indkomne forslag

Dirigenten kunne meddele, at der kun er indkommet bestyrelsens eget forslag til ot indføre holv pris på

medlemskob til nyuddonnede.

a. Bestyrelsen for Garnindkøbsforeningen af 1998 foreslår, at der indføres halv pris på medlemsskab for
nyuddannede dvs. en pris på 500 kr. (en person er nyuddannet frem til 2 år efter uddannelse).

Kommentarer fra medlemmer
o Kan vi ikke indfører % pris for alle nye medlemmer?
o Hvilke uddannelser? Alle uddannelser? Eller udvalgte tekstile uddannelser og vævekurser?

r Fuld pris for institutioner og halv pris for et personligt medlemskab? Jo flere personlige medlemmer jo

bedre.
o Det er vigtigt at barrieren for at købe garn ikke bliver for stor - og her kan 1000 kr. godt virke som mange

penge inden man overhovedet kan få lov til at købe garn.

o Vi skal huske på, at man får en mappe med garnkort for de 1.000 kr. Det skal vi vel som minimum have

dækket udgifterne til for prisen på medlemskabet?
e Er man som potentielt medlem bekendt med, at GIF er en forening? Eller bliver man bare meget

overrasket over, at man skal betale 1000 kr. for at kunne købe garn? (= dårlig oplevelse)

o Der er mange, der ikke køber garner, men troligt betaler kontingent hvert år. De er støttemedlemmer.

Det btev vedtoget ot bestyrelsen fik lov til at ofgøre, hvordon medlemspriserne skoliusteres, så det både giver

mening for kommende og nye medlemmer.

5) Valg af
Bestyrelsesmedlemmer sker for en 2-årig periode.

Anne Mette Larsen, formand, ønsker ikke genvalg

Vi beke Lindhardt, næstformand, modtager genva lg

Merete Erbou Laurent, kasserer, Ønsker ikke genvalg

Vibeke Lindhardt blev genvalgt
Lise Frantzen blev volgt ind i bestyrelsen

Da der mangler et bestyrelsesmedlem, fik bestyrelsen mondot til selv ot supplerer op.

Til bestyretsens konstitueringsmøde efter generolforsomlingen volgte Berthe Forchhammer, ot ffæde ind i
bestyrelsen. Dvs. Bestyrelsens sommensætning er nu:

Druo Sif Simone Albrechtsen, gornindkøber, bestyrelsesmedlem

Birgit Oksbjerg, formand
Vi be ke Li nd ho rdt, n æ stfo r m a n d
Lise Frontzen, kosserer
Linnea Ko roline Holck, bestyrelsesmedlem

Eerth e Forchho m mer, bestyrelsesmedlem

M o le ne Dyrmose, bestyre I se s m ed le m

Suppleanter sker for en 1-årig periode.

På valg er:
Berthe Forchhammer, modtager genvalg



Lise Frantzen, stiller op som bestyrelsesmedlem

Lotte Dolgoord, blev volgt ind som suppleont
Berthe Forchhommer, blev genvolgt men volgte senere ottræde ind som bestyrelsesmedlem

og i stedet gik den sidste suppleontplods til Anne Kotrine ørnstrup.

2 interne revisorer (hvert år).
Kirsten Nissen modtager genvalg og Pia Jensen modtager genvalg

Kiriten Nissen, blev genvolgt.

Pia Jensen, blev genvalgt-

1 intern revisorsuppleant (hvert år)

Merete Erbou Laurent, stillede op og blev volgt-

Statsautoriseret eller registreret revisor (hvert år).
Bestyrelsen foreslår: Ch r. Mortensen Revisionsfirma.

Chr. Mortensen Revisionsfirma (nyt navn: KRESTON CM), blev genvolgt.

5) Vedtagelse af budget lor 2022, herunder fastsættelse af honorarer, medlemsindskud og årskontingent.

Dirigenten gav ordet til Merete Erbou Laurenl der fremlagde budget for 2022.

Budgetet kon findes på yarn.dk: https://yorn.dk/kopi-af-nyhedsbreve-2020/

Kommentarer
o Det hor været svært ot estimerer et budget for 2022. Det er gjort meget forsigtigt, men håbet er, ot vi går

i 'nul' (i stedet for 30.M0 kr. minus), som primært kan hentes ved solg of garner.

o Der er I medlemmer, der for nylig hor meldt sig ud. BØr vi evt. sætte kontingentprisen op?
o Vi bør ikke lade kontingentet stige, da det kon få nogle af GIF's'possive' stØttemedlemmer til at melde sig

ud.
o Årskontingentet må ikke blive en udgift, mon ikke kan overkomme

Budgettet blev vedtaget og godkendt.

Der blev ikke ændret på honorarer, medlemsindskud og drskontingent på generalforsamlingen.

7l Eventuelt

a. Præsentation af Drua Sif Simone Albrecthsen, ny garnindkøber for GIF

Dirigenten præsenterede foreningens nye gornindkøber, der overtager efter Helle Trolle.

Sif er uddonnetfro Designskolen Kolding (BA) og The Swedish School of Textiles (MA) og er i dog leder af
Værkstedet for Strik og Vævning på Det Kongelige Akodemi (deltid), hvor hun også fungerer som
garnindkøber. Derudover driver hun en selvstændig virksomhed ved siden af, hvor hun også arbejder med garn

og strik.



Kommentorer fra medlemmer

Gorner og gornkort
o Vi'skal ikke være bonge for ot holde gornudsolg. Vi skol have gomle gorner ud, og nye gorner ind.

o Vi bØr vel i det mindste have dækket udgifterne for indkøbet of garnerne?

o Gomle garner hor ingen værdi, i et gornloger
o Vi bør have både tykke og tynde gorner
. Bør vi have flere farvede gorner? Monge orker ikke ot indforve selv. Og slet ikke de nyuddannede.

e _Det der betyder noget er otfå gornet mellem hænderne - kon vi lave nogle garnkort med ALLE gorner?

. Vi havde engong en kuffert, derviste gornernefro GtF. Kunnevi genindføre den og lode den rejse rundttil
relevonte kurser m.m. Sommen med informotion om GIF ag medlemskob?

o Det kunne være oplogt fx når Sofio Møller ofholder kuser via Lougets Kurser med GIF garner til september

o Vi bør tove to garnkort om året. Et gornkort med udsolgsgorner og et gornkort med nye gorner.

Der blev planlaqt to gornkortsdage:

Udsalgsgorner, 74. ougust, kl. 10.00, Statens Værksteder,

Nye garner,4. oktober, kl. 70.00, Væveværkstedet iSmollegode 52d, 1. sal

Ko mmunikotion og i nformotion
o Vi skal btive klogere på vores medlemmer og kunder? Hvod efrerspørger de? Vi bør invitere til mere

feedbock. Hvor mange nyuddonnede medlemmer hor vi i dog?
c Vi skol gøre noget mere for ot morkedsføre gdrnerne

o Møn kon godt på sigt lave endnu flere inspirerende orrongementer og udstillinger, hvor gornerne fro GIF

er i fokus.
o Som medlem bør det være obligotorisk at få tilsendt informationer om GlF.

c Malene Dyrmose undersøger GDPR reglerne. Det er vigtigt ot vi overholder reglerne.

o GIF hor i dag en focebook og instogrom konto, som dog ikke bliver opdoteret. Det er en for stor opgøve.

Hvis den skal leve, er det fordi medlemmerne holder den i live med indhold.

Dirigent
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