Garnindkøbsforeningen af 1998
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

Tilstede: 6 bestyrelsesmedlemmer, 4 medlemmer eller repræsentanter. I alt 10 stemmeberettigede medlemskaber.

Referat
Afholdt Torsdag d. 4. april 2019, hos TEXTIL 5C, Nørrebrogade 5C 3. sal, København N
Formanden Elke Reinholdt Nielsen bød velkommen.
1. Valg af
a.: Dirigent - Merete Erbou Laurent vælges
b.: Referent - Elke Reinholdt Nielsen vælges
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen blev rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning blev læst højt af Elke Reinholdt Nielsen. Der blev spurgt, om garnmessen Techtextil ikke er
mere relevant for foreningen end Pitti Filati, hvilket bestyrelsen var enige i og også vil satse på fremover.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 v. kasserer Lisbeth Degn.
Lisbeth fortæller, at 2018 gav et underskud, der dels skyldes udsalg af udgående garner og især manglende salg af
garner. Generalforsamlingen diskuterede muligheder for dels synlighed af foreningen, men også forslag til øget
salg af garner. Bestyrelsen kunne oplyse, at der er oprettet en Instagram-profil som et tiltag til synlighed på de
sociale medier. Instagram er en god visuel platform, hvor det er muligt at få nye medlemmer af foreningen. En
anden mulighed for at skaffe nye medlemmer kunne være at deltage på messer etc. Derudover var der ingen
spørgsmål til regnskabet.
Årsregnskabet blev godkendt.
4. Budgettet for 2019 blev fremlagt. Under note 3 Foreningsomkostninger figurerer posten Abonnement kun i
årsregnskabet. Det skyldes de forskellige måder budget og årsregnskab er sat op på. Pengene er indregnet andre
steder i budgettet. Ved næste generalforsamling vil årsregnskab og budget have samme poster.
Budgettet blev vedtaget af generalforsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag.
a.: Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag
6. Valg af
a.: Merete Erbou Laurent og Elke Reinholdt Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Lise Troensegaard blev genvalgt som suppleant.
b.: Kirsten Nissen blev genvalgt som intern revisor.
Pia Jensen blev valgt ind som intern revisor.
c.: Ingen stillede op til posten som intern revisorsuppleant.
d.: Bestyrelsen foreslog Chr. Mortensen Revisionsfirma som blev valgt.
7. Eventuelt
Diskussionen omkring det manglende salg af garn blev genoptaget og bekymringer om, hvorvidt det manglende
salg også er et udtryk for et svindende behov for foreningen, blev luftet.
Generalforsamlingen var enige i bestyrelsens prioriteringer af 1. Øget synlighed på de sociale medier. 2. Satsning
på de teknologiske garner og et godt tæppegarn. 3. Aktiviteter der fremmer foreningstanken og de tekstile
muligheder med garnerne. Det kan evt. være workshops, hvor det er muligt at komme og eksperimentere med flere
af garnerne.
På generalforsamlingen tilbød Pia Korneliusen at hjælpe i forbindelse med foreningens Instagram-profil, hvilket
bestyrelsen er utroligt glade for og vi glæder os til dette samarbejde.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, og aftenen fortsatte med rundvisning i tekstilværkstedet.
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