
Formandens beretning

2018 har været et år fyldt med udsalg af udgående garner, nye input fra garnmesser og tanker omkring vision.

Bestyrelsen har brugt meget tid de seneste år på at formulere formål og vision for Garnindkøbsforeningen af 1998. 
Efter 20 år, hvor verdens produkter er blevet mere tilgængelige via internettet, var det vigtigt for os at finde foreningens 
stadige berettigelse, så bestyrelsen både kan mestre det at være en forening og en forretning, der kører rundt.  

De mange samtaler og gode indspark fra jer medlemmer er mundet ud i følgende: Formålet er uændret, nemlig at 
skaffe garner der ikke er tilgængelige i detailhandlen. Det er at fremme medlemmernes interesser som professionelle 
garnbrugere og i samarbejde og dialog, med bla. garnproducenter, at udvide mulighederne for unikke garnvalg blandt 
vore medlemmer. Det kan både være klassiske garner, såvel som helt nye og utraditionelle med forskellige tekniske 
funktioner. 

Vi vægter at finde teknologiske garner, satser på bæredygtighed og at garnerne er varierede i tykkelse og 
anvendelsesmuligheder. Det er ligeledes et ønske fra bestyrelsens side at øge samarbejdet med producenterne 
yderligere og på den måde få særlig indflydelse på det garn der fremstilles. 

Ved udvælgelse af garner forsøger vi på bedste vis at opdatere i forhold til ønsker fra medlemmer. Ofte bliver et større 
udvalg af farvede garner efterspurgt. Desværre viser erfaringen, at selv om farverne efterspørges, så bliver de ikke 
købt og ender i stedet med at fylde op på lageret. Derfor vælger vi fortrinsvist hvide og sorte toner og lader det være op 
til jer at indfarve i de nuancer, der passer til jeres produkt. 

Foreningen har begrænset lagerplads. Så når garner ikke længere kan sælges, fylder de på hylderne og det 
begrænser muligheden for at indkøbe nye. Derfor valgte bestyrelsen at sætte flere udgående garner på udsalg i 2018. 
Garnerne udgår, når det også er muligt at købe dem andre steder eller, når de helt udgår af produktion. At sætte garner 
på udsalg giver ofte et dårligt regnskab, men vi får ryddet op i garnlageret, hvilket kan være en fordel. Kig forbi 
webshoppen og lad jer inspirere, det er stadig muligt at købe flere af garnerne.

Indkøber Helle Rude Trolle tog sidste år på garnmessen Pitti Filati i Italien. Fremstilling af garnkortet i september var en 
intensiv og hyggelig arbejdsdag med masser af fagsnak. Vi takker deltagerne for den store hjælp på dagen. 

I november var det muligt at komme til Åbent hus på garnlageret i nærheden af Helsingør. Det var en hyggelig dag 
med besøg af medlemmerne, som havde mulighed for at studere de forskellige garner og at købe garn med sig hjem.

Inddragelse af medlemskontingent går bedre og bedre. Det er glædeligt at antallet af rykkere er faldet. 
Vi bruger meget tid på at inddrage kontingenter og arbejdet besværliggøres ofte ved manglende tilbagemeldinger. 
Enten i form af forglemmelser ved skiftende mail eller faktureringsadresse. Vi vil derfor gerne opfordre til at
huske at betale kontingent hvert år i perioden 1. til 15. januar. Har vi efter gentagne rykkere ikke modtaget 
kontingentbetalingen ved udgangen af året, betragtes medlemmet desværre som udmeldt.

Skulle der være medlemmer der har idéer til nye garner, kendskab til en producent eller ønsker til nye garner, så ret 
endelig henvendelse. Vi vil meget gerne være en aktiv del af vore medlemmers virke, ligesom vi ønsker at 
medlemmerne er en aktiv del af foreningen.
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