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Referat af generalforsamling i Fyns Væve- og Textillkreds den 9. marts 2019  

 

Til stede er: 28 medlemmer 

1 valg af dirigent og referent Kirsten Ørsted blev valgt som dirigent, og jeg blev til referent. 

2 Karin oplæste formandens beretning. Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskabet blev godkendt. Vi glæder os til der kommer et regnskabssystem, som 

medlemmerne kan gennemskue. 

4 Foreningen havde ikke modtaget nogle forslag. 

5 Uændret kontingent. Pengene fra bladet kan bruges til evt. information til medlemmerne. 

6 Valg af medlemmer. 

Karin blev genvalgt, (1 År) Lisbeth blev genvalgt (2 år) Christa der havde givet tilsagn om at 

være med i bestyrelslen, blev valgt (for 2 år) 

Ellen Korsmose blev valgt. (1 år) 

Annelise Bergstedt blev valgt for (1 år) 

Ifølge reglerne, skal to af medlemmerne være på valg de ulige år, og tre af medlemmerne 

på valg de i de lige år. 

 

Valg af suppleant 

Lilian Kristensen blev valgt. 

Kirsten Raahauge blev valgt. 

 

7 Karin Dahl blev valgt som revisor, som revisorsuppleant blev valgt Kirsten Ørsted 

8 Tove Jørgensen, blev valgt som deltagerrepræsentant. 

 

Evt. 

 

Karin Dahl fortalte, at vi skulle bruge af vores kapital, ellers får vi ikke tilskud fra kommunen. 

Lisbeth. Fortalte om Magasiner, og gerne ville vide, hvor mange der har lyst til at læse de 

magasiner vi abonnerer på. 

Pernille, vil gerne have mere samarbejde med Vesterdal væverne. Pernille efterlyste de nye 

medlemmers mailadresse til nyhedsbrevet. 
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Evt. ordne hjemmesiden så medlemmer kan skrive om de ønsker nyhedsmail. Der så går 

direkte til Pernille 

 

Kirsten Ørsted, mener, vi skal bruge på nogle penge på en udflugt i bus. Evt. hyre 

foredragsholdere, der kan samle folk. Gode kursuser ville også være godt. Selvom de gav 

et lille underskud. 

Greve vævekreds, laver udflugt til dragtsamlingen på Nyborg slot. 

Bauhaus udstillingen (designmuseet), evt. blindeinstituttet, væverlaugets 

afslutningsudstilling. 

Forskellige forslag blev foreslået. 

Kirsten Ørsted fortalte om Tekstile højskoledage, Haslev Højskole. Programmet er på vej 

Undervisning i tangentvævning, begynderkursus i vævning. Mønstret reps,  

Andreas Müller, og andre. 

 

Karin D opfordrede os alle til at se, om der er betalt kontingent. 

Kirsten Raahauge fortalte om Krengerups fødselsdag, hvor Jette Nevers udstiller. 

Arbejdende værksted hver lørdag i udstillingsperioden. Mules hjørne skal flyttes. 

Kirsten takkede for god ro og orden 

Karin takkede de afgående medlemmer. Lena Lauridsen, Anne Grethe Andersson, Alice 

Friis Jensen, Kirsten Ørsted, Karin Dahl. Mariane Jørgensen, Grethe Nielsen og Marianne 

Skaaning. 

 

 

Lilian 


