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Referat fra Generalforsamlingen den 5/10-2021 i DGQ 

 

Punkt Tekst 

Valg af ordstyrer 
 
 

Anne Mette Johansen blev valgt 

Valg af referent 
 

Lotte Watson blev valgt 
 

Bestyrelsens beretning 
v/ formand Pia Johansen 
 
 
 

Efteråret gik stort set som planlagt, der var stor tilslutning til sidste 
års generalforsamling trods lurende Corona. 
 
Kurset ’Interleave’ som var planlagt til foråret 2020 var udskudt her 
til efteråret og blev gennemført. 
 
Det var så det sidste arrangement i lang tid, idet vi måtte aflyse 
juleafslutningen på grund af Corona og juleafslutningen er ellers 
hjerteblod for os med noget lækkert at spise, ris a´la mande, gaver 
og hygge. 
 
På et bestyrelsesmøde i november 2020, kom ideen til ’Mystery 
Quilt’ frem, idet Lotte havde en skitse liggende i gemmerne. Vi blev 
enige om at dette skulle være en fælles opgave for De Grønne 
Quiltere i Coronatiden og Lotte og Christina syede og beskrev 
processen og vi andre modtog deres inspirerende oplæg med ca. 14. 
dages mellemrum. Gitte Larsen sørgede for at foto af færdige blokke 
blev lagt på hjemmesiden så der var noget at kigge efter her. 
 
Foråret blev stille… det var ikke tilladt at mødes i Møllen. Først til 
juni – til vores sommerafslutning – kunne vi igen mødes. Bente 
havde sørget for mad på indpakkede tallerkener, og lækkert var det. 
Foreningen havde desuden modtaget en stor portion stoffer, bøger, 
halvfærdige arbejder mv. fra en tidligere quilter. Lotte og Christina 
havde pakket stoffet efter farver og lagt det hele op på bordene på 
1.sal. Der fik vi alle sammen gaver denne dag og der ligger stadig 
bøger, som det er tilladt at tage. 
 
Vi er mødtes på helt normal vis efter sommerferien her i september 
til sy og hygge og vi har afholdt 1. del af vores 25 års jubilæum med 
en tur til Odense den 25.september, hvor vi – 20 glade damer - 
besøgte GitteA’s butik, spiste på Oluf Bagers gård og så udstillingen 
Tidens Samling inden det gik hjemad igen. 
 
Vi havde sammen med venskabsklubberne, Sokkelund og Gentofte, 
lagt op til fælles undervisning for de 3 klubber for at sikre at 
kursuspladserne bliver udnyttet. Bestyrelsen har samlet ideer fra jer, 
vi håber så at det kan blive til noget i den kommende sæson. 
 
 
 
 



Af Lotte Watson 

 

 

 

Godkendelse af regnskab 
 

Regnskabet blev sendt ud sammen med indbydelsen til 
generalforsamlingen. 
Benthe Møller gennemgik regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt.  
 

Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret 
kontingent (300 kr.) for kommende 
medlemmer og nedsat kontingent 
(150 kr.) for alle nuværende 
medlemmer i denne sæson. 
 

Kontingent kr. 150,- indsættes på foreningens konto 
Reg.nr. 5507 kt.nr. 5492396178 
Skriv dit navn i ref. feltet 
 

Indkomne forslag 
 

Ingen indkomne forslag 
 
 

Valg af bestyrelsen + valg af 
suppleanter 
På valg er: 
Eftermiddagsholdet: 
Lotte Watson – genopstiller ikke 
Christina Ørum-Hansen – 
genopstiller ikke 
Aftenholdet: 
Mie Andersen (suppleant) – 
genopstiller ikke 
 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Hanne Midskov, eftermiddagsholdet blev valgt 
Pia Beyer, eftermiddagsholdet blev valgt 
 
Suppleanter: 
Ulla Ljørring, aftenholdet blev valgt 
Helle Kornbo, eftermiddagsholdet blev valgt 

Valg af revisor 
Benthe Møller genopstiller 
 

Benthe Møller, aftenholdet blev genvalgt 

Eventuelt 
 
 
 

Gitte Larsen tager kasserne med navneskilte med hjem. Rydder op i dem og 
fremstiller nye mm. 


