
 

 

Generalforsamling Seriøs strik  25 .04. 2015  

 Silkeborg Museum, Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg 

Deltagere i generalforsamlingen antal: 30 personer 

1.Dirigent  Birthe Kvejborg. Referent Vibeke Stendal 

2. Bestyrelsens beretning: Medlemstallet har stabiliseret sig omkring 200 medlemmer. Den nyoprettede 

afd. I Holstebro åbnede med 120 personer på første mødeaften. Stor tak til initiativtagerne fra Holstebro. 

Silkeborg har haft lokale problemer, som er blevet løst via medborgerhuset. Stor tak til personalet fra 

Museum Silkeborg som hidtil har betjent de Seriøse-strikkere i Silkeborg. Århus afd. har med held fundet 

lokale på Folkestedet, og lever med låsekort arrangementet. Der er nu 6 lokalegrupper i foreningen: Viborg, 

Holstebro, Vejle, Horsens, Silkeborg, Århus 

Hjemmesiden er kommet til at køre. Små beskeder skal helst gives pr. mail eller FaceBook,   - det egner 

hjemmesiden sig ikke til. 

Udstillingen 2014 kom rundt på flere steder, og sluttede på Randbøldal Museum. Stor tak til 

udstillingsgruppen som fik et bifald. Else vandt publikumsprisen for sin blå stol med højhælede sko, 

gevinsten er et gavekort. 

Der er blevet strikket til Neonatal afd. på Odense Universitets Hospital, hvor et begejstret personale tog 

imod små huer og trøjer. 

Workshops  har over året  været afviklet med succes i Århus og Vejle. 

Bestyrelsen har holdt møder med garnholdere og webmastere, hvilket resulterede i kurser for de 2 

webmastere. 

Kommende arrangementer er bl.a. 10 års jubilæum d. 12.12.15 kl 12.00 hvilket der naturligvis kommer 

mere ud om senere på året. 

Stor tak for de mange udmeldinger på foreningens FaceBook-side og dejlige billeder. Hanne opfordrer til at 

man henvender sig pr. mail til hende hvis man gerne vil med på FaceBook-Seriøs Strik. Derved forbliver 

siden medlemmernes eget forum. 

Lokalgrupperne er foreningens kerne, og deres aktivitet er tilgængelige for alle medlemmer, for 150,00 kr. 

pr år. Der er ingen planer om at sætte kontingentet op. Prale-runderne er med til at sprede glæde og 

inspiration blandt alle deltagerne. 

Nogle medlemmer synes der sendes mange mails  fra bestyrelsen, men der er en god begrundelse. Vi skal 

blive ved med at skabe sammmenhængskraft, derfor kommer der en del mails. Der giver alle mulighed for 

at være lige godt orienteret. 



 

 

Foreningens kasserer Susanne blev ramt af cancer og døde desværre. Det gav et afbræk i ajourføring af 

medlemslister, men det var en problem som blev løst. Birgitte Clausen har taget over og har fået ført alt up 

to date. Stor tak for det. 

Med de bedste forhåbninger for strikkearrangementer for 2015, opfordres medlemmerne til at indsende 

gode ideer og input. 

Med opfordring til af  markere 10 års jubilæumsdatoen i hvert medlems kalender, håber Hanne 2015 bliver 

et kanon Strikkeår. 

Beretning blev godkendt med akklamation. 

3. Fremlæggelse af regnskabet 

Birgitte Clausen gennemgik det omdelte regnskabet. Regnskabsåret er blevet korrigeret således at det 

følger kalenderåret, hvilket er nyt. Bankindestående er p.t.   73000.00 kr. 

Årsregnskabet er vedlagt referatet. 

Årsregnskabet blev godkendt med akklamation. 

4. Kontingent. 2016 kontingent-inddrivelse vil foregå ved fremsendelse af mail til hvert enkelt medlem 

med nummer som benyttes ved indbetaling. 

5. Indkomne forslag. 

Udstillingsstema: 

Forslagsstillerne begrundede og uddybede nogle af de 9 udstillingstemaer. Hvorefter man skred til 

afstemning. Hver deltager en stemme, som afgives ved håndsoprækning. 

24 stemmer afgivet 

Efter en indledende, og en endelig afstemning valgtes: ” Knitted art to wear ”, Eller ”wearabels” i strik. Tøj 

der både er klædning og kunst. 

Temaet vil blive uddybet i udstillingsinvitationen. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

Hanne uddybede: At have alle lokale grupperer repræsenteret i bestyrelsen vil være en god ide. Det giver 

en tættere kontakt. Men at hver lokalgruppe har et medlem til bestyrelsen, er måske ikke muligt. 

Kommentarer:   ”Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, folk stiller op af interesse for foreningen og ikke 

på basis af lokalgruppe-tilhørsforhold.” 

”Er der behov for at udvide bestyrelsen til 6 personer + kassereren?” 

”Det er en god ide med en repræsentant fra hver lokalgruppe.” 



 

 

”Det er ikke nødvendigt at bestyrelsen repræsenterer flest mulige lokalgrupper.” 

Ordlyd af bestyrelsens vedtægtsændring: Bestyrelsen består af 6 pers. + kassereren , der vælges direkte på 

generalforsamlingen. Man tilstræber at der er et bestyrelsesmedlem fra hver lokal gruppe. 

Afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev  vedtaget. 

6. Valg af kasserer: Birgitte Clausen valgtes til kasserer, med akklamation. 

På Valg til bestyrelsen er Anne Dorte Herzum ,Vejle, Elsebeth Solskin,  Viborg .Begge modtager genvalg. 

 Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Bente Mortensen, Holstebro. Mariann Jensen, Silkeborg. 

Valgte blev: Anne Dorte Herzum, Vejle (for 1 år ), Elsebeth Solskin, Viborg ( for 2 år ), Mariann Jensen, 

Silkeborg ( for 2 år ) Bente Mortensen Holstebro ( 2 år). Alle valgtes med akklamation. 

Bestyrelsen består således af:  Anne Dorte Herzum, Vejle/ Horsens, Elsebeth Solskin, Viborg, Mariann 

Jensen, Silkeborg, Bente Mortensen, Holstebro,  Bitten Pedersen, Århus, kasserer Birgitte Clausen, vejle, 

formand Hanne Pjedsted, Vejle. 

7.  Som suppleanter til bestyrelsen: valgtes Birthe Kobæk og Ulla Skjærlund. 

8. Revisor Bente Lippert genvalgtes, med akklamation. 

9. Revisorsuppleant blev Karen Boe. 

10. Valg til arbejdsgrupper: 

a: Udstillingsgruppen:  Her Anne Dyg Guttenberg, Vejle, Karen Sandager, Ida Hansen – Silkeborg. 

Derudover vil denne gruppe henvende sig til den lokalgruppe, som måtte findes i nærheden af et aktuelt 

udstillingssted, for at få hjælp. 

b: Arrangementsgruppen : Her valgtes Karen Sandager, Silkeborg, og Elsebeth Solskin, Viborg. 

13. Eventuelt: På spørgsmålet om foreningen har en ”pressechef” som kan formidle ting til 

massemedierne, som udstillingsstederne ikke viderebringer, blev spørgeren Birthe Færgemann udnævnt til 

denne post.  

Da alle medlemmer som har indbetalt kontingent, nu kan printe og bære deres medlemskort ved 

lokalmøderne og lign., opfordres alle til at gøre dette. I Holstebro kommer mødedeltagere som ikke har 

betalt medlemskontingent. Hvorfor man vil praktisere en lidt strammere disciplin vedrørende synligt 

medlemsbevis. 

Hanne rettede en stor TAK til Ulla og Birthe for deres store indsats udstillingsgruppen. 

Det blev desuden klargjort at den nuværende udstillingsgruppe, ved afsluttende nedtagning af 

udstillingsgenstandene dækkes økonomisk vedr. forsendelse af genstandene. Så der ikke er usikkerhed om, 

eller lang ventetid på, at få eget værk retur. 



 

 

Vedrørende kurser i foreningen, er der medlemmer i Århus og Viborg som kan stille lokaler til rådighed, 

hvilket blev hilst velkomment af formanden. 

Under generalforsamlingen noterede og nummererede Elsebeth Solskin alle deltagere med navneskilt på, 

hvorfor det via et ”Notarius Publicus”- program på IPad, var muligt at udtrække en vinder. Den glade vinder 

( undertegnede ) modtog en dejlig strikkebog ” Strikkerens Mønsterbog ”. 

Dirigenten Birthe Kvejborg takkede for god ro og orden. 

Formand Hanne Pjedsted takkede for en god generalforsamling.  

 

Referat v. Vibeke Stendal, Århus. 


