Garnindkøbsforeningen af 1998
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Tilstede: 4 medlemmer/repræsentanter, 7 bestyrelsesmedlemmer samt uddeleren. 6 fuldmagter blev modtaget. I
alt 17 stemmeberettigede medlemskaber.

Referat
Afholdt lørdag d. 3. oktober 2020, på Statens Værksteder for Kunst, Gl. Dok Pakhus
Formanden Elke Reinholdt Nielsen bød velkommen.

1. Valg af
a.: Dirigent - Merete Erbou Laurent vælges
b.: Referent – Vibeke Lindhardt vælges
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen blev rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning ved Elke Reinholdt Nielsen blev godkendt af de fremmødte. Generalforsamlingen
kommenterede, at folk brillerer ved deres fravær.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 v. kasserer Lisbeth Degn. Lisbeth fortæller, at 2019 gav et
underskud på 10.623 DKK, der dels skyldes udsalg af udgående garner og især manglende salg af garner.
Kirsten Nissen (stifter og intern revisor) bemærkede at salget er vigende, men at omkostningerne holder sig på
samme niveau. Det går nogenlunde jævnt – vi humper igennem, men egentlig ikke anderledes end altid – vi har en
likviditet på ca. 200.000kr – så vi kan blive ved nogle år endnu. De år, hvor det er gået dårligt, er de år hvor vi har
gjort store ting, så som flytning af lager og etablering af webshop.
Bestyrelsen kunne berette, at der de senere år er gjort forskellige tiltag for at øge indtægterne. I januar 2018
foretog vi en prisstigning på 10 % på alle garner og i 2019 vedtog generalforsamlingen at hæve
medlemskontingent og -indskud. Dette resulterede i at 40 medlemmer meldte sig ud af foreningen. Laboratorium16
gav heller ikke et øget salg. Det vigende salg de senere år er altså sket på trods af disse tiltag. I dag har vi 156
medlemmer fordelt med 91 danske og 65 udenlandske medlemmer, der har ønsket at fortsætte medlemskabet.
Vi har hele tiden haft en solid kassebeholdning. Problemet er, at vi mangler ny energi i bestyrelsen - måske en ny
konstruktion.
Årsregnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
a.: Forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen begrunder ønsket om ændring af § 12 foreningens opløsning, stk. 1. med, at det i øjeblikket med
de gældende vedtægter er helt umuligt at lukke foreningen. Dette skyldes, at halvdelen af foreningens
medlemmer er udenlandske og derfor ikke kan/ønsker at deltage i generalforsamlingen. Da det stadig skal
være svært, men ikke umuligt, foreslår bestyrelsen en ændring til at samtlige fremmødte på en ekstraordinær
generalforsamling skal stemme for en opløsning af foreningen.
Generalforsamlingen diskuterede forslaget, herunder også, hvordan den første og originale del af §12, stk 1
kan fortolkes. Betyder samtlige stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling, alle de
FREMMØDTE stemmeberettigede medlemmer eller skal det tolkes som, ALLE MEDLEMMER i foreningen?
Generalforsamlingen mente, at vedtægtsforslaget var for stramt og at det stadig ville være for svært at lukke
foreningen, hvis det er det hovedparten af medlemmerne ønsker. Bestyrelsen blev derfor opfordret til at tage
kontakt til en jurist og arbejde videre med en vedtægtsændring.
1 stemte for ændringsforslaget, 16 stemte imod.
Forslag til vedtægtsændringer blev ikke vedtaget.
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b.: Debat vedrørende foreningens formål, fremtid og økonomi.
Kirsten Nissen påpeger som en ros, at bestyrelsen hele tiden har holdt fast i foreningens formål.
Generalforsamlingen diskuterede, om det ikke er nødvendigt at kigge på formålet og evt. fortsætte med salg af
garner selvom de også kan købes andre steder?
Fokus skulle være så være meget mere på formidling af viden. Samle en vidensbank for garner og tænke
meget mere bæredygtigt og miljøvenligt.
Derudover blev det diskuteret hvorvidt foreningen skal fortsætte som forening eller om den i stedet skal have
meget større fokus på forretningsdelen. Evt. som en forretningsmodel, hvor indkøber og uddeler er den samme
og hvilken model kan bare holde foreningen i gang?
Det er vigtigt, at det der skal stemmes om til generalforsamlingen 2021, er fuldstændigt klart formuleret og
gennemgået af en jurist.
Det blev af generalforsamlingen besluttet:
At foreningens bestyrelse arbejder videre med en ny vision for foreningen
At man kommer med forslag til en ny struktur og et nyt tidssvarende formål
At der udarbejdes nye vedtægtsændringer
At der udarbejdes en ny plan og et budget for at holde foreningen kørende frem til generalforsamlingen 2021

5. Valg af
a.: Bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Der blev ikke foretaget en egentlig valghandling, da der ikke er
nogen opstillede kandidater. I stedet blev der, som en alternativ løsning, nedsat en foreløbig bestyrelse, som
fungerer som en visionsbestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af: Merete
Erbou Laurent, Anne Mette Larsen, Vibeke Lindhardt, nyvalgt Birgit Oksbjerg og Helle Rude Trolle. Lisbeth
Degn vil være behjælpelig med betaling af regninger indtil næste ordinære generalforsamling. Elke træder ud
af bestyrelsesarbejdet.
b.: Kirsten Nissen blev genvalgt som intern revisor.
Pia Jensen blev genvalgt som intern revisor.
c.: Ingen stillede op til posten som intern revisorsuppleant.
d.: Bestyrelsen foreslog Chr. Mortensen Revisionsfirma som blev valgt.

6. Budgettet for 2020 blev fremlagt og vedtaget af generalforsamlingen.
7. Eventuelt
Intet yderligere. Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, og formanden takkede de fremmødte.

www.yarn.dk | info@yarn.dk | CVR 20 83 12 78

