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Kære medlem

Sidste dag for garnbestilling til levering i år er den 18. december. Bestillinger herefter sendes ud den 6. januar 2020.

Foreningens fremtid
Garnsalget og medlemstilgangen har været dalende de senere år og som I kan se i resultatopgørelsen herunder, så 
har foreningen ofte afsluttet årsregnskabet med et underskud. En tendens der ser ud til at fortsætte i 2019. 
Efter 1. halvår af 2019 viste regnskabet et foreløbigt underskud på 15.000 DKK. På trods af at vi siden slutningen af 
2017 har forsøgt at øge bruttoavancen, ved først at hæve avancen ved salg af garn og dernæst medlemskontingentet 
og medlemsindskuddet, så er underskuddet stigende for hvert år. 

RESULTATOPGØRELSE 2009-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medlems-
kontingent
Salg af garn mv.

Avance, salg af 
garn
BRUTTO-
AVANCE
Distributions-
omkostninger
Forenings-
omkostninger
DRIFTS-
RESULTAT

47.499 36.746 46.654 39.966 45.995 49.295 72.572 64.140 48.675 50.981

196.834 165.906 254.662 213.847 211.154 258.480 253.350 237.352 251.121 215.608

96.253 82.791 115.977 109.302 91.119 143.609 99.855 99.616 113.065 66.232

143.752 119.537 162.631 149.268 137.114 192.904 172.427 163.756 161.740 117.213

-69.002 -128.166 -109.550 -96.905 -105.299 -114.690 -107.545 -108.927 -108.747 -106.731

-44.691 -70.035 -30.117 -66.517 -66.311 -43.589 -53.854 -57.918 -72.493 -56.100

30.059 -78.664 22.964 -14.154 -34.496 34.625 11.028 -3.089 -19.500 -45.618

Kilde: Uddrag fra Årsrapporter 2009-2018

I 2018 satte vi mange garner på udsalg, hvilket resulterede i en øget interesse for køb af garn, men et udsalg betyder 
også at avancen ved salg af garn er mindre. I den grafiske afbildning herunder har vi forsøgt at vise sammenhængen 
mellem avancen ved salg af garn og driftsresultatet i forhold til  de samlede udgifter. Den stiblede røde linje viser de 
samlede omkostninger og som I kan se, ligger den meget stabilt. Tilgengæld viser grafen, at variationerne i 
driftsresultaterne er proportionale med avancen ved salg af garn.
Et stadigt voksende underskud som følge af manglende salg af garn, kan indikere at behovet for foreningen og dermed 
foreningens berettigelse er kraftigt dalende. Efter mere end 20 år, hvor verdens produkter er blevet lettilgængelige for 
alle via internettet, er det svært at finde foreningens stadige berettigelse i år 2020.
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Dertil kommer, at det også for Garnindkøbsforeningen af 1998 er blevet vanskeligere at skaffe nye og innovative 
garner inden for de rammer og ressourcer vi har til rådighed. 

Bestyrelsen har gentagne gange diskuteret om den mest forsvarlige løsning på denne økonomiske situation er en 
lukning af foreningen. En løsning som også blev diskuteret på generalforsamlingen i april 2019. 
Bestyrelsesarbejdet er tidskrævende og foregår hovedsagligt på frivillig basis. Da flere nuværende bestyrelses-
medlemmer efter mange år i  bestyrelsen ikke ønsker at genopstille ved valget på generalforsamlingen i  2020, kræver 
foreningens overlevelse at nye kræfter tager over. Vi har vurderet, at det realistisk set vil  kræve mindst mindst 4 
seriøse tilkendegivelser på medlemmer, der ønsker at overtage en bestyrelsespost og dermed ønsker at sikre  
foreningens overlevelse. Tilkendegivelserne samt en begrundelse bedes sendt til  bestyrelsen på mail yarn@yarn.dk 
senest den 10. januar 2020. Modtager bestyrelsen ikke mindst 4 tilkendegivelser vil vi  arbejde henimod en endelig 
lukning af foreningen ved generalforsamlingen i 2020.

Om arbejdet i bestyrelsen
En bestyrelsespost i Garnindkøbsforeningen af 1998 indebærer især udvælgelse af nye garner til de årlige garnkort. 
Udvælgelsen sker i samarbejde med vores faste indkøber Helle Rude Trolle, der, indhenter forslag til  nye garner. Dette 
arbejde er især fokuseret på nye teknologiske garner, bæredygtighed, samt tæppegarner af en god kvalitet.
Derudover indebærer en bestyrelsespost også arbejdsopgaver som promovering af foreningen på de sociale medier, 
udarbejde nyhedsbreve og andet grafisk materiale, fremstilling af garnkort og genbestilling af garner. Bestyrelsen har 
ligeledes med stor succes afholdt de eksperimenterende tekstiludstillinger LABORATORIUM i 2010, 2012 og senest i 
2016. Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne finder sted på de 4-5 årlige bestyrelsesmøder. 

Tanker fra garnkassen,
Mit medlemsnummer er lavt, jeg har haft det i 21 år. 
De første år ”klatkøbte” jeg mærkelige garner som jeg aldrig selv havde fundet frem til. Nogle af dem blev jeg glad for 
og købte mere, især rubcoen, andre står stadig på spoler eller er foræret væk. Så kom papirgarnet fra Italien – og her 
købte jeg mig fattig! Det var dyrt men lækkert og pludselig var det væk – (og det var ikke foreningens skyld), jeg nød 
det så længe det varede. Efterhånden var alle de japanske papirgarner kommet til, og ramie og bananfiber og jeg 
glemte alt om italieneren. Ramie og banan blev jeg aldrig gode venner med - men alt det dejlige papir… ;-)
En dag kom nogle japanere forbi mit værksted og viste mig et garnkort med noget endnu dejligere papirgarn, og nu var 
det store internet jo også kommet, så jeg kunne sende en email med 2 linjer ubehjælpsomt engelsk om at de skulle 
sende 17 kilo til Silkeborg – og det virkede! Siden har jeg ikke købt en spole – men nogle af kvaliteterne er kommet på 
garnkortet. 

Vi har sikkert alle sammen forskellige historier og dette var min. Jeg har været RIGTIG glad for foreningen – og synes 
stadig at det er et sympatisk projekt, men det kan de/vi jo ikke leve af. 
Der er noget vemodigt over at ting forsvinder som nogen har kæmpet for at få op at stå og andre har holdt kørende på 
skift og mange har haft glæde af i  årevis, men måske er tiden løbet fra projektet i foreningsregi – måske vil  den være 
mere livsduelig som en ”enkeltmandsvirksomhed” som nogen tager ejerskab over … en form for privatisering … jeg 
ved det ikke. Kun at ”Garnindkøbsforeningsposen” skal rystes godt og grundigt og helt nye kræfter må ta over og 
tænke NYT hvis den skal have en fremtid. 

Alt det bedste herfra, og hvis det ender med at tiden er løbet fra projektet, så går jeg ind for et tekstilt nedlukningsbrag 
og ikke en stille død.

Kærlig hilsen væver Anne Mette Larsen

Tak for året der er gået.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
Bestyrelsen i Garnindkøbsforeningen af 1998
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