
Generalforsamling De Grønne 2020 

Tirsdag den 6. oktober 

 

1. Valg af ordstyrer 

Valgt Hanne Midskov 

2. Valg af referent 

Valgt Merete Sejer 

3. Bestyrelsens beretning:  

Det har været et år, hvor vi har forsøgt os med 2 nye tiltag – begge med succes. 

Vi har afholdt kurser med Sokkelund Quilterne. De kurser den ene forening udbyder, er også åbne 

for den anden forenings medlemmer. Det har betydet at de afholdte kurser har været fyldt op af 

glade quiltedamer, hvor vi har talt sammen på tværs af foreningerne. Dette samarbejde fortsætter i 

år og skal muligvis udvides til også at omfatte Gentofte Quilterne. 

Det andet nye tiltag er udfordringen – Glade Cirkler. Der var mange interesserede fra starten og 13 

kom i mål og viste deres værk frem på sidste mødedag. Det var meget forskellige værker og de viste 

en høj grad af kreativitet i foreningen. En udfordring vil også blive en tilbagevendende begivenhed i 

DGQ. 

Sæsonen blev planlagt med 10 mødedage og 4 kurser – det ene hos Sokkelund. Sæsonen blev dog 

forkortet, da Corona dukkede op og lukkede ned for vores aktiviteter. Det betød at alle mødedage 

fra april til juni blev aflyst og med sommerferien gik der 6 måneder, hvor vi ikke kunne mødes.  

Vi fik afholdt kursus i paper piecing med Cathrine Axelsen, bomber bag med Christina Fos samt 

maskinpatchwork med Helene Gravenholst (Sokkelunds arrangement) og har kurset i interleave 

teknik med Bente Bruhn til gode her til efteråret. 

Herudover har vi holdt juleafslutning med tapas, ris alamande og gaver, venskabsdag med 

Sokkelund og Gentofte Quilterne, hvor Susanne Naumann sprang til og gav os introduktion til 

sashiko. 

Efter ’Corona pausen’ mødtes vi igen efter sommerferien – alle var glade for at være tilbage, selv 

om enkelte har måttet blive hjemme pga. eget eller pårørendes helbred. Det blev til en forrygende 

dag med sandwich, snak om fejring af 25 års jubilæet, show and tell samt kåring af publikums 

favorit blandt de udstillede ’Glade cirkler’. Lad os håbe at Corona ikke får lov til at gribe ind i den 

kommende sæson. 

Der arbejdes videre på at lave et nyt fælles projekt. Der er to kurser på programmet i                 

efteråret, så bestyrelsen håber, at Covid-19 går den rigtige vej, så der ikke skal lukkes ned i                 

efteråret. 



4. Godkendelse af regnskab og budget: regnskab og budget er udsendt på mail. Der var              

budgetteret med et underskud, som blev meget mindre end forudsagt. Der er lidt færre              

medlemmer end forventet. Der er hensættes et beløb - kr. 5000 - til jubilæum næste år.  

Budgettet tager udgangspunkt i, at vi er ca. 52 medlemmer. Budgettet ligner dette års              

budget. Der hensættes igen kr. 5000 til jubilæet. Formuen er ca. kr. 33.000. Der har været                

betaling på de kurser, der holdes med de andre quilteforeninger.  

Budget og regnskab godkendes 

5. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 300). 

Det foreslåede kontingent vedtages. 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag –  

Der spørges til om det er muligt at få adgang til det internet, som er i lokalet. Bestyrelsen                  

vil undersøge dette 

7. Valg af bestyrelse + valg af suppleanter 

På valg er: 

Eftermiddagsholdet: Annebeth Graae genopstiller - valgt  

Aftenholdet: Bente Vammen genopstiller – valgt  

Pia Johansen, (formand) genopstiller - valgt 

Mie Andersen (suppleant) genopstiller - valgt 

8. Valg af revisor 

Bente Møller genopstiller – valgt  

9. Evt. Pia informerer om det spørgeskema, som Lotte har lavet. Der var flest besvarelser - 33                

besvarelser - der gerne ville på en udflugt – se butikker og spise på kro. 

Udstilling er en stor omgang at planlægge og også et stort arbejde at få afholdt. 

 

Det er besluttet, at vi udsender medlemsliste efter betaling, da alle har samtykket til de               

oplysninger, der står på medlemslisten. 

Vi har nu fået et adgangskort til Møllen, som er til vores foreningen. 


