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De Grønne Quiltere 
 

Referat fra generalforsamling 

Tirsdag den 2. Oktober 2018 
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Ad pkt. 1: Valg af ordstyrer 

Anne Mette Johannsen (eftermiddag) er valgt 

 

Ad  pkt. 2: Valg af referent 

Gitte Larsen (aften) er valgt 

 

Ad pkt. 3: Bestyrelsens beretning 

Pia orienterede om foreningens undervisningsarrangementer. 

I efteråret 17 i hhv. stitchery for begyndere og øvede, og i syning på amerikansk. 

Vores julearrangement var krydret med de lækreste tapas. 

I foråret 18 havde vi undervisning i æsker med patchwork på låget og i frihåndsquiltning på 

maskine. Vi havde også en fortælling i ord og tæpper om en rejse til Pensylvania.  

I efteråret 18 havde vi desuden undervisning i Juleapplikationer. 

 

Sommerturen til DPFs årlige træf i Odense måtte aflyses pga for få tilmeldinger. Det blev for dyrt 

med leje af bus. 

 

Der blev informeret om den nye nøgle/kortfunktion for adgang til Møllen. Der skal nu hentes 

nøglekort på Rådhuset før afbenyttelse, og efterfølgende skal det afleveres på Rådhuset igen. 

Bestyrelsen har fordelt opgaven mellem sig, men menige medlemmer er meget velkomne til at byde 

ind til ”tjansen”. 

 

Bente Vammen informerede om tilbagemeldinger vedr. den nye persondataforordning. Der er 

kommet accept fra de fleste medlemmer. 

 

Fotos på hjemmesiden synes ikke berørt af persondataforordningen. Det er der delte meninger om, 

hvorfor Gitte Larsen (webmosteren) inviteres til et bestyrelsesmøde, hvor dette er på dagsordenen 

bl.a. 

 

Bente Vammen informerede desuden om en del udmeldelser i år, især fra aftenholdet, og der blev 

spurgt ind til, hvorvidt der var en speciel grund til dette. Der er kun naturlige grunde, og vi har også 

fået mange nye medlemmer, især på eftermiddagsholdet. Vi har ingen venteliste på nogle af 

holdene. 

 

Flere af de udmeldte medlemmer ønsker at bevare kontakten, og få tilbud om at deltage i div. 

arrangementer, hvis der er ledige pladser. Der vil derfor blive udarbejdet en venneliste. 
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Det skal dog pointeres, at venner på listen skal betale fuld pris for arrangementerne, da de ikke 

betaler kontingent til foreningen. 

 

 

Ad pkt. 4: Godkendelse af regnskab og budget 

Bente Vammen gennemgik regnskabet og orienterer om, at der er et overskud på kr. 3000 over det 

budgetterede, hvilket skyldes besparelse på aktiviteter. Der var for lidt tilmelding til turen til 

Odense, der måtte aflyses, og venskabsdagen trængte til en pause. 

Der var budgetteret med 70 medlemmer, der var 68. 

Overskudet bruges til aktiviteter. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Der er budgetteret, at vi bruger kr. 2.600 mere end vi får i indtægter. Altså vi bruger af formuen på 

gratis aktiviteter. 

Budgettet blev godkendt. 

 

Ad pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet er fortsat kr. 300 årligt 

Foreningens kontonr.: 5507 5492396178 

Kontingent bedes indbetalt inden 1. Nov. 2018 (jf. vedtægterne) 

Gitte Larsen lægger kontonr. og deadline ind på hjemmesiden på forsiden ved ”Næste møde i 

Møllen”. 

 

Ad pkt. 6: Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

 

Ad pkt. 7: Valg af bestyrelse og valg af suppleanter 

Annebeth Graae vælges som bestyrelsesmedlem 

Bente Vammen og Pia Johansen genvælges til bestyrelsen 

Mie Andersen genvælges som suppleant 

Christina Ørum-Hansen vælges som ny suppleant 

 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følgende: 

Pia Johansen, formand (aften) 

Annebeth Graae, næstformand (eftermiddag) 

Lotte Watson, sekretær (eftermiddag) 

Bente Vammen, kasserer (aften) 

Lene Dahle (aften) 

Christina Ørum-Hansen, suppleant (eftermiddag) 

Mie Andersen, suppleant (aften) 

 

Ad pkt. 8: Valg af revisor 

Benthe Møller genopstiller, er valgt 
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Ad pkt. 9: Eventuelt 

Vores 20 års projekt: Jubilæumstæppet med temaet langs mølleåen blev drøftet. Det har været 

pakket sammen siden det hang på Rådhuset. 

Hvad skal der ske med det? Skal det splittes op? Ifald ønsker flere deres billede tilbage. 

Skal det hænge i Møllen? 

Skal det hænge på Rådhuset? 

Skal det hænge i en kirke? 

Skal det hænge på biblioteket? 

”Man går i tænkebox” 

 

Forespørgsel fra bogmesteren i Lyngby-Taarbæk kommune 

Vedr. ”rejsetaske” til borgmesterkæden 

Pia Johansen og Gitte Kjær går i dialog med borgmesteren  

 

Kursusprogram 

AnneBeth udarbejder program/pamflet og sender til Gitte. Den bliver efterfølgende lagt på 

hjemmesiden og sendt som mail til medlemmerne 

 

Venskabsdag 

Nye medlemmer blev orienteret om, hvem vores venskabsklubber er, og hvad venskabsdag går ud 

på 

 

Næste venskabsdag er programsat til den 24. Februar 2019 

 

Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til Kirsten for sin deltagelse i bestyrelsen 

Og tak til Gitte og Klaus for pasning af hjemmeside og maillister 

 


