
 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 1/10 2022, Medborgerhuset, Silkeborg 

Velkomst ved Kirsten, formand.  Deltagere: 23 medlemmer i alt af 62 mulige. Flot til en 
ekstraordinær generalforsamling!!  

1. Valg af dirigent: Anne Dorte foreslået af bestyrelsen. Valgt. Indkaldelse efter forskrifter! 
Stemmetællere: 2 valgt 
 

2. Godkendelse af vedtægtsændring, vedhæftet var både nuværende vedtægter og 
ændringsforslaget. Vedtægtsforslag gennemgået og enstemmigt godkendt.  

 

3. Aflevering af udstillingsgenstande til ”Rumlig form”.. opstillet på bord så alle kunne se, Dejligt! 

Inger opfordrer til at alle, der afleverede til ”RUMLIG FORM” sender billede af sit værk, navn 
og angivelse af lokalgruppe til Inger på mailen striktilmelding@gmail.com. 

 
4. Forslag til nyt udstillingsemne: der var kommet 3 forsalg ind til udstilling i Tekstilmuseet 

Herning- det forventes at skulle være i de 5 uldkamre.  

 
a. Strik med inspiration fra Bauhaus bevægelsens kunstnere. 

b. Strik i én farve og nuancer af den( rød, gul, blå osv.,- en til hvert af de 5 uldkamre )  
 
c. Genbrug (også af tidligere projekter, som evt. "pyntes" op). 
 
De 3 emner blev præsenteret og afstemning foretaget ved håndsoprækning .. i omvendt 
rækkefølge ( smil).  
Emnet ”Inspiration fra Bauhaus bevægelsens kunstnere” blev valgt med stort flertal. 
(Inspiration til emnet lægges op på hjemmeside mv.) 
 

5. Indkomne forslag, som skulle være formanden i hænde senest 14 dage før: ingen forslag. 

 

6. Evt. Intet. 

 
1000 tusind tak til alle for en dejlig og positiv generalforsamling. Vi er her og vi bliver ved! 

Kaffe og kage (Super skønt at alle tog det så fint med den ”primitive” måde, det kom til at foregå 
på!) 
Salg af foreningens giner.  Vi enedes om ikke at lave egentlig auktion, da der kun var ønsker om 
køb af 10 giner. De blev solgt for 200 kr/ stk. og alle var vist tilfredse.  
De resterende opbevares i foreningens regi (sammen med værktøjskasse mv) 

Cecilie fra Vildspire kom og fortalte om sit arbejde med at farve garn. En dejlig oplevelse at høre 
om og opleve entusiasmen bag arbejdet. Stor respekt for Cecilies initiativ og mod.  Alle kan læse 
meget mere på www.wildspire.dk  

Tak for en dejlig dag ved Kirsten.      Og fra en glad referent: Hanne 

http://www.wildspire.dk/

