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Kære medlem

Sommeren er rundt om hjørnet og det betyder, at sidste dag for bestilling af garn før 
sommerferien er den 11. juli. Webshoppen holder derefter lukket til  og med den 26. 
juli.

Ordinær generalforsamling 2020

Datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling 2020 er fastlagt til:

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 14.00 i København

Endelig indkaldelse sendes ud senest 4 uger før. Dagsorden, formandens beretning, 
indkomme forslag, forslag til budget, samt det reviderede regnskab er uændrede og 
kan findes her: https://yarn.dk/nyhedsbreve-2020/
Bestyrelsen ønsker at få så mange deltagende medlemmer som muligt. Vi har derfor 
besluttet, at medlemmer, der bor mere end 100 km fra København, kan få dækket 
250 kr. i transportudgifter mod forevisning af kvittering eller billet. 
Vi glæder os til at se jer.

Garnkort 2020

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt for vores indkøber at rejse ud og 
finde nye garner til foreningen. Der sendes derfor ikke nye garnkort ud i 2020. 

Nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen opfordrer stadig til, at der kommer nye bestyrelsesmedlemmer. Flere af 
de nuværende bestyrelsesmedlemmer har mistet inspirationen og synes ikke, at de 
formår at gentænke foreningen. Men vi vil  meget gerne hjælpe nye kræfter på vej og 
give den støtte og vejledning der er brug for et stykke tid frem. Vi har gjort en stor 
indsats for at finde nye medlemmer til  bestyrelsen, men det er desværre stadig ikke 
lykkedes. 

Sidder du, eller kender du nogen, med lyst og motivation til  at indgå i  bestyrelses-
arbejdet hører vi meget gerne fra dig. Skriv til yarn@yarn.dk.

Vi vil  meget gerne besvare dine spørgsmål til bestyrelsesarbejdet og hvad det 
indebærer. Du er derfor meget velkommen til at kontakte en af os, så vil  vi informere 
så godt vi kan.

Næstformand
Vibeke Lindhardt:  vibeke.lindhardt@gmail.com  

Kasserer 
Lisbeth Degn:  lisbeth.degn@jensen.mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Merete Erbou Laurent:  merete.erbou.laurent@gmail.com
Anne Mette Larsen:  mail@annemettelarsen.dk
Anne Madsen:  anne.madsen@mail.tele.dk
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Bestyrelsen i Garnindkøbsforeningen af 1998
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07-001-11 Polyester 
Krympegarn

07-367 Rubco Klar Mat Nm 1,1

06-084 Tatami papirgarn 
strågrøn (Fed)

17-001-10 Uld Alpaka Sort/
Ecru (krydsnøgle)

07-001-08 Hologram 1mm
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