
Formandens beretning

Foreningens medlemmer er sammensat af garnbrugere fra ind- og udland. Blandt os finder man mindre virksomheder 
med videresalg for øje, tekstilinteresserede på hobbyniveau, tekstilkredse, uddannelsesinstitutioner og foreninger, samt 
selvfølgelig, professionelle garnbrugere. Dette fordelt på kun 250 medlemmer. Det gør det i  sagens natur utroligt svært 
at favne alles interesser og behov, men netop derfor også endnu vigtigtere, at bestyrelsen er tro mod foreningens 
formål og vedtægter. 

Ca. 20 % af jer medlemmer er det vi kalder støttemedlemmer. Dvs. medlemmer som i en lang årrække har betalt 
kontingent, fordi  de støtter ideologien og tanken bag foreningen, men som af forskellige årsager ikke længere bruger 
foreningen til køb af garn. 

I Garnindkøbsforeningen skal man kunne købe garner, der ikke er tilgængelige i  detailhandlen. Det skyldes bla., at 
foreningen ikke ønsker at udkonkurrere de små virksomheder, der lever af salg af garn.
Sammen med indkøber Helle Rude Trolle har bestyrelsen øget fokus på bæredygtighed og det glæder os særligt 
meget, at I tog så godt imod de nye hampgarner. Helle tog sidste år på garnmessen TechTextil i Frankfurt og kom hjem 
med en masse spændende input. Desværre er nogle af de mest interessante endnu ikke på markedet, mens andre 
havde leveringsproblemer og kunne derfor ikke komme med på garnkortet 2019. Men vi håber det kommer. 
Fremstilling af garnkortet i oktober var en intensiv og hyggelig arbejdsdag med masser af fagsnak. Vi  takker deltagerne 
for den store hjælp på dagen.

I 2019 oprettede foreningen en Instagram-profil  og øgede fokus på de sociale medier i  håb om at tiltrække flere 
medlemmer. Vi vil  gerne sige tusind tak til  Pia Korneliusen, der har gjort et stort arbejde med at vedligeholde og lave 
interessante oplæg på foreningens facebook og instagram. 

Som I ved, har vi de senere år ofte diskuteret foreningens berettigelse og formål, både ved bestyrelsesmøder og til 
generalforsamlinger. Det er realisten i os, der bekymrer sig om økonomien. Idealisten drømmer om nye mål for 
foreningen. Vi  er de driftige kvinder, Kirsten Nissen og Gina Hedegaard, fra 1998 dybt taknemmelige. Den ideologi og 
drivkraft, som de dannede foreningen med, har mange haft glæde af og formålet har båret frugt. Foreningen HAR 
udvidet mulighederne for unikke garnvalg blandt medlemmerne og har inspireret detailhandlen til at videreføre flere af 
garnerne. Idealisten i  mig siger, at der er flere mål. Foreningen skal i  samarbejde med designskoler og andre 
fagkyndige vise vejen ind i  en bæredygtig fremtid for os alle og de generationer der kommer. Vi kan være den drivkraft 
der viser vejen.  

Vi håber, at mange har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, så bestyrelsen får mulighed for at komme i 
direkte dialog med jer. Sammen skal vi  finde en løsning for foreningen. Er du forhindret hører vi  meget gerne fra dig. I 
kan komme i direkte kontakt med bestyrelsen på yarn@yarn.dk. Giv din mening til kende, så vil vi  bringe dine tanker 
og ideer videre på generalforsamlingen.

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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