
Referat fra vores generalforsamling  i ”Seriøst strik…for sjov” lørdag den 13. april 
2013 kl. 13-15 på Silkeborg Museum, Hovedgårdsvej , 8600 Silkeborg.  

(Dagsorden ifølge vedtægt) 

1. Valg af dirigent: Lise-Lotte (Viborg) foreslået af bestyrelsen. Ingen modkandidater. Lise- 
Lotte blev valgt. 

1. Bestyrelsens beretning ved formanden. (Beretning er vedhæftet) 

1. Fremlæggelse af årets regnskab.  Vores kasserer Merete gennemgik årets reviderede 
regnskab. Vi har pr 1. januar 43.000 kr. på vores konto, men heri indgår forudbetalinger for 
2013 på  kontingent og kurser/ arrangementer. Overskud i 2012 var på 19.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

1. Kontingent for kommende år (2014): intet forslag om forhøjelser, så det er fortsat på 150,-
/ år. 

1. 5.       Indkomne forslag: 

Forslag ved bestyrelsen om kontingent jfr. udsendt i indkaldelsen.( ½ kontingent efter 1. august i 
kalenderåret, og indbetaling efter 1.dec. hører til kommende år. 

Betaling senest 31/1, ellers slettes man af medlemslisten. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

1. Valg af kasserer, – i første om gang udskudt, da ingen var på forslag/ tilbud 

Susanne Joschika blev senere foreslået og accepterede valget. (Dejligt) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Elsebeth Solskin (Viborg) og Anne-Dorte Hertzum (Vejle) blev 
valgt. ( med afstemning, da også Inge Hessellund (Viborg) var foreslået. Inge trak sig – og  tilbød 
sig i suppleantrolle). 

Stor tak til Merete, Ulla og Maike for deres indsats (Gave overrækkelse: en taske med påtrykt 
”original” og ”Denmark” til strikketøj). KLAPSALVER!!!  

Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde. 

1. Valg af suppleanter: Inge Hessellund  ( Viborg) og Emmy Hansen (Vejle) 

1. Valg af revisor. Bente Lippert foreslået og valgt. 

1. Valg af revisorsuppleant: Karen Boe tilbød sig. Valgt. 



1. evt.  
1. a.       Hanne P ønsker at trække sig fra Udstillingsudvalget. Bitten (Århus) træder 

ind. (Herligt)  
2. b.      Arrangementsudvalget fortsætter. 
3. c.       Anette ravn: foreslår flere workshops: eks. Katrine Wohllebe med Patentstrik 

Charlotte Kaa med krydret flerfarvestrik. 

1. d.      Karen Boe: Vivian Høxbro med Gl. Strikketeknik (nattrøjer) Vi fik at vide at Vivian har 
afmeldt kurser grundet sygdom. 

2. e.      Ekskursioner: til Kolding, Netmaskernes udstilling  på Koldinghus og  Dick Cave på 
Trapholt. Lise Lotte: forestilling, Cirkus Knitting Pease i Kbh. i maj. Performance med 
strikkegarn, strik, tov osv. 

3. f.        Diskussion af kørselsmuligheder for de der ikke har bil, når vores medlemsliste er 
”hemmelig”. 

4. g.       Vi laver en tilmelding, der hedder sådan: 

Jeg tilmelder mig: navn/ tlf. til arrangement A og  

1. 1.       har plads til 1-2-3 passagerer i bil fra XX-by. (afkrydsning af antal)(navn + tlf.) 
2. 2.       ønsker samkørsel fra YY-by.( navn + tlf.) 

Derefter alm snak, kaffe og lækker nybagt æblekage og strik med nye opslagninger og aflukninger. 

 


