
Af Lotte Watson 

 

Referat fra Generalforsamlingen den 4/10-2022 i DGQ 

 

Punkt Tekst 

Valg af ordstyrer 
 
 

Anne Mette Johansen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen 
var rettidigt indkaldt. 

Valg af referent 
 

Lotte Watson blev valgt 
 

Bestyrelsens beretning 
v/ formand Pia Johansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer til beretningen: 
 
Har vi en deadline på H.C. Andersen 
projektet? 
 
Hvor mange medlemmer er vi pt.? 

 
Det har været et år, hvor alting stadig var præget af Corona, men i forhold 
til det, har der været et pænt fremmøde til langt de fleste af vores 
aktiviteter, ikke mindst sidste års generalforsamling. 
Vi holdt en ’lille’ jubilæumsdag i november, da ikke alle medlemmer havde 
mulighed for at være med på busturen. Her blev fremvist nogle af vores 
syede genstande fra ’glade cirkler’ – den første udfordring i DGQ i meget 
lang tid – og et par ’mystery quilts’, som nogle medlemmer deltog i under 
Corona nedlukningen forrige år, samt forskellige andre patchworkarbejder. 
Vi havde besøg fra vores venskabsklubber og havde en rigtig hyggelig dag. 
Julemødet blev holdt med dejlig mad fra Fredensborg Golfklub og 
pakkeleg. 
Venskabsdagen med Sokkelund og Gentofte Quilterne blev afholdt i 
februar i Byens Hus i Hellerup – dejligt ikke at være vært. Der var flere 
butikker, Kari, Ulla. V og Pernille Ruskjær. Alle medbragte rester og der blev 
syet små punge. Igen en hyggelig dag. 
Vi havde også et resteprojekt i DGQ med ideer og oplæg fra Christina 
Ørum, Helle K og Pia J. Det blev en kreativt dag, hvor der blev tyndet lidt ud 
i resterne og syet noget lidt anderledes end vi plejer. 
Sæsonen sluttede med sommerafslutningen, hvor vi var tilbage til det 
sædvanlige, med buffet med hjemmelavede retter og bankospil.  
Sidst på foråret fik DGQ en facebook side (29 medlemmer primært fra 
DGQ) som supplement til hjemmesiden. Hjemmesiden er tænkt som den 
’officielle’ side med vedtægter, generalforsamling mv. Efterfølgende er vi 
også kommet på Instagram (56 følgere mange udefra). Vi poster billeder og 
tekst fra vores arrangementer på alle 3 medier, og håber at vi på denne 
måde kan få tilgang af nye medlemmer. 
Vi har igangsat en udfordring med HC Andersen som tema, og efter 
sommerferien udbudt og afholdt et kursus i applikationsteknikker med 
Gittea fra Odense og udbudt et kursus i stitchery med Annebeth, som 
desværre måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. Begge dele 
tænkt som nyttige værktøjer til brug ved udfordringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestyrelsen vil på næste møde finde en dato. 
 
 
50 stk. p.t. 
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Godkendelse af regnskab 
 

Regnskab og budget blev sendt ud sammen med indbydelsen til 
generalforsamlingen. 
Benthe Møller gennemgik regnskabet og forklarede, at underskuddet var 
planlagt efter beslutningen om nedsat kontingent pga. corona 
nedlukningen.  
Der budgetteres også med et underskud næste år - vi skal ikke give 
overskud, men blot løbe rundt, så vi bruger lidt af de opsparede midler. 
 
Regnskabet og budget blev godkendt.  
 

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

Kontingent kr. 300,- for 2022/2023 indsættes på foreningens konto 
Reg.nr. 5507 kt.nr. 5492396178 
Skriv dit navn i ref. feltet 
 

Indkomne forslag: 
 

a) Pia Beyer foreslår at §1 stk 3 
slettes. Nuværende tekst: 
’Medlemskab af De Grønne 

Quiltere ophører normalt, 
hvis et medlem på årsbasis 
deltager i færre end 3 møder 
i De Grønne Quiltere. 
Generalforsamlingen regnes 
som 1. møde i året. Der kan 
søges dispensation hos 
bestyrelsen.’ 

 
b) Pia Beyer foreslår ændring 

af §1 stk 4. Nuværende 
tekst: ’ Medlemskab af 

Dansk Patchwork Forening 
er en forudsætning for 
medlemskab af De Grønne 
Quiltere.’ Teksten foreslås 

ændret til: ’Som medlem af 
foreningen kan optages 
enhver, der er interesseret i 
patchwork, applikation og 
quiltning.’ 

 
 

 
 
Punktet stammer fra den gang vi havde meget lange ventelister og kun 
hold om aftenen. Det har derfor ingen relevans længere og ændringen til 
vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslaget blev debatteret grundigt og på baggrund af, at DPF selv har 
ændret i deres regler, så det ikke længere er en betingelse er være medlem 
af DPF, for at kunne være medlem af en lokalgruppe som vores. Ændringen 
til vedtægterne vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede. 
Der var bred enighed om støtten til DPF og en klar opfordring til at være 
medlem.  

Valg af bestyrelse + valg af 
suppleanter 
På valg er: 
Eftermiddagsholdet:  
Annebeth Graae. Annebeth 
genopstiller 
Helle Kornbo (suppleant). Helle 
opstiller som bestyrelsesmedlem 
Aftenholdet: 
Bente Vammen 
(bestyrelsesmedlem). Bente 
opstiller som suppleant 
Pia Johansen. Pia genopstiller 
Ulla Ljørring (suppleant). Ulla 
genopstiller ikke 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Annebeth, eftermiddagsholdet blev valgt 
Helle Kornbo, eftermiddagsholdet blev valgt 
 
Suppleanter: 
Pia Johansen, aftenholdet blev valgt 
Bente Vammen, eftermiddagsholdet blev valgt 
Birthe Marquard Jensen, aftenholdet blev valgt 



Af Lotte Watson 

 

 

 

 

Valg af revisor 
Benthe Møller genopstiller 
 

Benthe Møller, aftenholdet blev genvalgt 

Eventuelt: 
 
Kan man skifte mellem at kommer 
på eftermiddagsholdet og 
aftenholdet? 
 
 
 

 
 
Ja, det kan man godt. Skulle man være forhindret i at deltage på sit ”eget” 
hold kan man komme på det andet. Man er også velkommen til at være der 
både eftermiddag og aften. Dette kan lade sig gøre pt. da vi ”kun” er ialt 50 
medlemmer og max. antal i Møllen af gangen er 45 stk. (brandtilsyns 
regler). Vi har på denne måde også mulighed for at lærer hinanden bedre 
at kende på kryds og tværs af holdne.  


