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De Grønne Quiltere 
 

Referat fra generalforsamling 

Tirsdag den 1. Oktober 2019 
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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 bl.a. foreningens undervisningsarrangementer. 

 

Året startede med mange udmeldelser af medlemmer fra aftenholdet, hvilket har resulteret i, at 

eftermiddagsholdet har lidt flere medlemmer end aftenholdet. 

 

Juleafslutningen startede med en stor udfordring – vi havde ikke hentet nøglen til Møllen. Det 

lykkedes dog at skaffe plads på Lyngby Private skole.Vores julefrokost blev alligevel gennemført 

som planlagt og kun med ½ times forsinkelse! Vi kan andet end at sy patchwork. 

 

Der har været afholdt kurser i Stained glass, sew together bag og quilt as you go. 

 

Til venskabsdag havde vi Stine fra Stjernestoffer på besøg og fik demonstreret div. linealer og fik 

vist, hvad de kunne anvendes til. 

Som sædvanlig stor deltagelse og god stemning, masser af kage og lækre sandwiches. 

 

Som nævnt indledningsvis er mange gamle medlemmer holdt op, og vi har fået en del nye 

medlemmer. Det betyder, at vi på en måde er en ny forening. Og bestyrelsen vil opfordre 

medlemmerne til at give udtryk for, hvad de gerne vil i De Grønne Quiltere. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 4: Godkendelse af regnskab og budget 

 

Der var ingen spørgsmål til det udsendte regnskab. 

 

Bente Vammen orienterede. 

Vores formue er pr. 1. sept. 2019: Kr. 27.400 

Vi bruger igen i år af formuen. 

Måske de gratis kurser bliver ”mindre gratis” (som tidligere) 

Sokkelund- og Gentoftequilterne vil stadig blive kontaktet mhp. Kursusdeltagelse. 
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Vedr. budgettet er der hensat kr. 5000 til vores 25 års jubilæum i år 2021 

Vi skal gøre os tanker om, hvordan vi vil afholde jubilæet. 

 

Regnskab og budget blev vedtaget. 

 

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 har lagt 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 

Lotte Watson er genvalgt. 

Christina Ørum-Hansen er genvalgt 

Mie Andersen er genvalgt. 

 

Den nye bestyrelse har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følgende: 

Pia Johansen, formand (aften) 

Annebeth Graae, næstformand (eftermiddag) 

Lotte Watson, sekretær (eftermiddag) 

Bente Vammen, kasserer (aften) 

Christina Ørum-Hansen, bestyrelsesmedlem (eftermiddag) 

Mie Andersen, suppleant (aften) 

 

Ad pkt. 8: Valg af revisor 

Benthe Møller genopstiller, er valgt 

 

Ad pkt. 9: Eventuelt 

 

Vores 20 års projekt: Jubilæumstæppet med temaet langs mølleåen blev drøftet igen i år. Det har 

været pakket sammen, siden det hang på Rådhuset i 2016. 

Hvad skal der ske med det? Der er ikke stemning for, at det skal splittes op, og billederne skal 

tilbage til medlemmerne. 

Skal det hænge i Møllen? 

Skal det hænge på Rådhuset? 

Skal det hænge på et plejehjem? 

Skal det hænge på biblioteket? 

Skal det hænge på en skole? 

Skal det udlånes til butikker? 

 

Ulla Ljørring og Birthe Jensen går i tænkebox. 

 

Vedr. ”Rejsetaske til borgmesterkæden” gik projektet i sig selv igen. 
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Sycafé vedr. Dear Jane tæppet 

Hanne Midskov inviterer til sycafé for interesserede onsdag d. 23. Okt. fra kl. 14 – 17 i sit hjem på 

Kirsebærallé i Holte. Hanne kan kontaktes på tlf. 40 26 36 17 

 

Gitte appelerede til medlemmerne om at tage fotos af tæpper, på hhv. kurser i Møllen eller egne 

(show and tell), så der kan komme lidt kolorit på hjemmesiden igen. 

Pga. den nye persondatalov må der ikke være genkendelige ansigter med på fotos til hjemmesiden. 

Fotos kan sendes til Gitte på mail: Gitte@kongedalen.dk 

 

Tak til Lene Dahle for sin deltagelse i bestyrelsen 

Tak til Gitte og Klaus for pasning af hjemmeside og maillister. 

 

Mødet blev afviklet i god ro og orden 

 


