
Garnindkøbsforeningen af 1998
Kære medlemmer

Nødbestyrelsen af Garnindkøbsforeningen indkalder hermed til 
Ordinær Generalforsamling

Mandag den 23. august kl 16
på Statens Værksteder for Kunst 

Strandgade 27B plan 4, København
Fuldmagt:
Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du anvende en fuldmagt. 
Jf. § 4,  stk 5 i vedtægterne kan kun fremmødte medlemmer, eller en repræsentant for dem, afgive 
deres stemme. Hvert fremmødtmedlem kan kun afgive stemme ifølge fuldmagt fra ét andet frem-
mødt medlem.

En gyldig skriftlig fuldmagt indeholder dit medlemsnummer, fulde navn og underskrift.

 Da undertegnede ikke har mulighed for at møde op til den indkaldte generalforsam-  
 ling afgives hermed ifølge vedtægternes § 4 stk 5 fuldmagt til:

                  _____________________________________________________________ 
                           Navn på den repræsentant fuldmagten gives til

 Der kan stemme på mine vegne ved samtlige eventuelle afstemninger på general        
 forsamlingen.

 Dato:

       ________________________________________________________________________
        Medlemsnr.   Fulde navn

Vi glæder os til at se jer 

(nød) Bestyrelsen 
Garnindkøbsforeningen af 1998

Deflected double 
væv med forenin-
gengens demeter-
garner- den sorte, 
den nye indigo blå 
og det hvide garn 
indfarvet med med 
indigo. 

De nye garner der snart kommer til salg:
To tykkelser af papir-
garn. 

Der kommer snart 
billeder på hjemme-
siden.



Dagsorden

1. Valg af
 a.: Dirigent
 b.: Referent

2. Bestyrelsens beretning. Se bilag

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2020 med status til godkendelse.
 Ved nødbestyrelsen.

4. Behandling af indkomne forslag.
 a.: Forslag om vedtægtsændringer jf. bilag.
 b.: Debat vedrørende foreningens formål, fremtid og økonomi.

5. Valg af
 a.: Bestyrelsesmedlemmer sker for en 2-årig periode.
      Birgit Oksbjerg  modtager ikke genvalg
      Anne Mette Larsen modtager ikke genvalg
      Merete Erboe Laurent modtager ikke genvalg
      Vibeke Lindhardt modtager ikke genvalg

      Suppleanter sker for en 1-årig periode.
      PT er der ingen supleanter.

 b.: 2 interne revisorer (hvert år)
      Kirsten Nissen modtager genvalg
      Pia Jensen modtager ikke genvalg

 c.: 1 intern revisorsuppleant (hvert år)
      Forslag modtages

 d.: Statsautoriseret eller registreret revisor (hvert år).
      Bestyrelsen foreslår: Chr. Mortensen Revisionsfirma

6. Vedtagelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af honorarer, medlemsindskud og årskon     
 tingent.

7. Eventuelt

Et medlemsnummer har en stemme og kun medlemmer, der har betalt kontingent til og med 2021, 
er stemmeberettigede ved generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling i Garnindkøbsforeningen af 1998



(Nød) bestyrelsens beretning

Efter sidste generalforsamling blev der nedsat en nødbestyrelse bestående af Merete Erbou Lau-
rent, Anne Mette Larsen, Helle Trolle, Vibeke Lindhart og Birgit Oksbjerg med det formål at komme 
med bud på, hvordan foreningen i fremtiden kan være med til at skaffe spændende garner til den 
tekstile verden.
Vi gik i gang med store forhåbninger og nåede at holde to fysiske møder, før coronaen lukkede lan-
det. Herefter gik vi, som så mange andre, over til Zoom. Seks møder blev det derefter til.
Vi fik kontakt med en gruppe unge tekstilkunstnere for at få føling med, hvad der rører sig hos de 
unge, hvilke ideer, de måtte have for at gøre opmærksom på GIF’s eksistens, og hvilke behov, de 
så.
Vi blev enige om, at workshops måske kunne skabe liv i foreningen, men her spændte coronaen 
ben for os. Det blev så til et on-lin-foredrag af og om G-uld. I den forbindelse indså vi, at ikke mange 
læser nyhedsbrevene, så der var kun en håndfuld tilmeldte til foredraget.
Vi har hele tiden haft et samarbejde med et Tekstilcenter i sigte. Det ville give mening at have et 
udbud af spændende garner placeret i forbindelse med et internationalt udviklingscenter for tek-
stil. Det synes vi stadig, er en god ide, men den slag tager tid at få stablet på benene. Så er spørg-
smålet, om vi har den tid og den energi, der skal til at køre videre indtil dette – måske – bliver en 
realitet.
Der er løbende fyldt op på garnhylderne, og nye indkøb overvejet og foretaget, men hele tiden 
har det beskedne salg givet spekulation: Vil nye garner give øget salg, eller vil økonomien blot 
lide yderligere? Det var vores overbevisning, at vi skulle indkøbe garner til et nyt garnkor for at 
lade medlemmerne mærke, at GIF kører videre og har et attraktivt udvalg, men omkostningerne 
i forbindelse med at lave og udsende garnkort forekommer efter regnskabets afslutning at være 
for store i forhold til et det boost af salget, det måske ville medføre. Vi har derfor i forsommeren 
besluttet at opgive garnkortet. Vi har dog nogle nye garner, som vi har omtalt i nyhedsbrevene.
Vi har forsøgt at få mere kontakt til indkøberne på de tekstile uddannelser, for mange studerende 
kender ikke til GIF, men det er ikke lykkedes.
Det har vist sig i løbet af perioden, at økonomien er dårlig. Der er ikke mange, der køber garn og 
udgifterne i forbindelse med driften er der jo uanset, om der sælges noget eller ej. Det kan ikke 
hænge sammen i længden. Vi har forsøgt efter bedste evner, at komme videre med GIF, men det 
lader ikke til, at der er det store behov for foreningen. Alle, vi taler med, synes, det vil være rigtig 
ærgerligt, hvis foreningen lukker, og de vil gerne have garnkortene og muligheden for at købe 
garnerne, men det sker ikke i ret stort omfang. Det er mest tanken, der er rar – men den kan økono-
mien ikke overleve på, og nødbestyrelsen må nok kast håndklædet i ringen. 



Forslag til vedtægtsændringer:

I vedtægterne står der nu under § 12:

§12 foreningens opløsning

Stk. 1. 
Foreningen opløses, enten ved enstemmig beslutning af samtlige stemmeberettigede
medlemmer på en ordinær generalforsamling eller når mindst 4/5 af samtlige fremmødte på 
en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling ved en skriftlig afstemning, hvor mindst 
2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt,
stemmer herfor.

Stk. 2. 
På den opløsende generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens
eventuelle formue.

Bestyrelsen foreslår at § 12 ændres således:

”§ 12 Foreningens opløsning

Stk. 1

Generalforsamlingens beslutning om opløsning af foreningen kræver 4/5-majoritet blandt 
de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen 
af fore ningens medlemmer.

Stk. 2
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 4/5 af de fremmødte medlem-
mer har stemt for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsam ling, jf. § 5. På den 
ekstraordinære generalforsamling kan forslaget om foreningens opløsning vedtages, når 
mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling stemmer 
for for slaget.

Stk. 3
På den opløsende generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens 
eventuelle formue.”


