
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Seriøsstrikforsjov d. 21. april 2022. (referat af drøftelser/ beslutning 

står med kursiv under hvert punkt). 

1. Status på medlemstal: 

46 medlemmer, vi laver gennemgang for hver gruppe. Holstebro hvilende. 

 

2. Udstillingen ”en rumlig form” 2022, hvor og hvornår: 

Vi undersøger hvem der vil være med (brev udsendes om dette) og vi søger udstillingssted, eks. 

Textilmuseet i Herning (Hanne kontakter Renee Heegaard) og kontakter ligeledes Thorning. Vi 

håber at et af stederne vil udstille vores ”RUMLIG FORM” i efteråret og det andet vil tage imod ny 

udstilling forår 2023 med nyt tema. Udstilling mindst 4 uger/ sted. 

Nyt tema bliver punkt på ekstraordinær generalforsamling.  

 

3. Ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien: 

Besluttet til lørdag den 1/10 kl 13 i Medborgerhuset Silkeborg. (Annette fra Silkeborg sender 

forespørgsel om lokale) 

Punkter: A. aflevering af udstillingsgenstande. B Valg af nyt udstillingstema 

C. Godkendelse af ændret vedtægt.  

Gaver til afgåede bestyrelsesmedlemmer.  + Mulig gæst: gerne om garnfarvning. (Kirsten finder) 

  

4.  Vedtægter: 

Drøftelse af indsendte forslag fra Pia og Hanne. Gennemgang af vedtægter (se rettet/ ændret 

vedtægt som er vedhæftet). Ny vedtægt udsendes til godkendelse hos bestyrelsen. 

 Udsendes derefter samtidig med indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling til medlemmer… 

og, når godkendt… til Inger så den kommer på hjemmesiden. 

Bestyrelsesreferater lægges på hjemmesiden, altid uden tal, men med bemærkning: ”Regnskab 

gennemgået”. ( Margits lægger referat på hjemmesiden, når det er godkendt på efterfølgende 

bestyrelsesmøde… så vi skal huske dette punkt på dagsorden!) 

 

5. Forslag fra Pia om at kasserer ikke nødvendigvis er med i bestyrelsen: 

Tages med under vedtægtsændringen, skal godkendes af generalforsamling. Kasserer vælges 

fortsat på generalforsamling. 

 

6. Økonomi:  

En post er opbevaring af giner mm… uforholdsmæssig stor, set i forhold til medlemstal. Enighed om 

at vi sælger giner til medlemmer på auktion efter ekstraordinær generalforsamling med mindstepris 

eks 200kr.. Opbevares indtil da hos Margit. Depot opsiges. (Pia) 



 

7. Udlæg, kørsel: 

 Pia har kørselsskema. Husk at opgive dato, sted/ formål og kontonummer. Skema på hjemmesiden. 

 
8. Margit har også lidt til hjemmesiden, men det passer bedst, når formål og vedtægter er snakket 

igennem: 
Rettelser på hjemmesiden ang. retningslinjer for garnholder. Udstillingstilmeldinger har særlig 
adresse: striktilmelding@gmail.com  
 

9. G-mailen: 

Nyt password. Bør skiftes efter hvert bestyrelsesvalg. Husk ny kode 

Hanne tjekker mails, svarer og / eller videresender til rette vedkommende.  

Særlig mail til kasserer (se folder). Vi sletter ikke mails men opretter særlige ”mapper” i G-mailen): 

 

11. Facebook: 

Siden v Margit. Er i gang., lukket gruppe, hvorfor signaturen under vores g-mails bør rettes til. 

 

12. Folder. Margit har printet label til at dække kontonummer, på folderen. Det vil være godt om vi i 
fællesskab kan sætte dem på, så folderne kan uddeles.  
Alle i gang!! Foldere fordelt til afleveringer i garnforretninger mm. 
 

13. Evt.  
 

Næste møde 23/8 via nettet: kl 19-21. Godkendelse af ændret vedtægt. 
 
Næste møde fysisk: før ekstraordinær generalforsamling: 1/10 kl 11-13 . Husk at melde fra om du ikke kan 
deltage.(Vi har foreløbig disse punkter: godkendelse af referat og drøftelser/ visning vedr. brug af facebook-
siden.) 

 

Referat v. Hanne 
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