
 

Dalby- Tureby husflidforening  

Referat fra generalforsamling  

Dato: torsdag, den 31.marts 2022 kl: 19 

Sted: Dalgården, Tujavej 19, 4683 Rønnede 

Deltagere: Bestyrelsen plus 11 medlemmer 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  og stemmetæller 

2. Godkendelse af generalforsamlingen 

3. Formandens beretning  

4. Kassereren fremlægger regnskabet  

5. Program (kurser og aktiviteter) 

6. Indkomne forslag 

a. Kontingent 

b. Kursus pris 

7. Valg til bestyrelsen. På valg er: 

a. Else Byskov Jørgensen og Berit Ahrensberg, 2 årig 

b. Suppleant 1 årig: Chamilla 

8. Valg af revisor. På valg er: 

a. Hanne Hansen 1 årig 

b. Suppleant 1 årig 

9. Eventuelt 

 

Ad 1: Valg af dirigent og stemmetæller 

Dirigent : Poul 

Stemmetæller: Chamilla & Erik A 

 

Ad 2: Godkendelse af generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er indkaldt til tiden og derfor beslutningsdygtig. 

 

Ad 3:  Formandens beretning 

Pga coronarestriktioner blev der først åbnet op for aftenskoler mv. den 21.maj 2021, og allerede den 25. 

Maj genoptager træholdet deres aktiviteter. Man mødes igen flere gange før sommerferien. 

Knipleholdet mødtes 4 tirsdage i juni. 



 

Generalforsamlingen blev afholdt 22.juni med 12 deltagere. 

Bogø Træf blev aflyst . 

Den 27. August deltog knipleholdet i åbenthus arrangementet på Dalgården. 

Den nye sæson 2021/2022 startede for knipleholdene tirsdag den 7.septemer hhv. lørdag den 18. 

september 

Træholdet startede tirsdag den 28. september. 

Knipleholdet er nu klar med alle sejl til skibet, og der udestår rigning med de nye sej før skibet kan sættes i 

den flotte kasse som Poul har bygget. Skibet vil herefter blive brugt som blikfang når vi deltager på diverse 

udstillinger mv. 

Vinger til englene er nu også efter et par forsøg godt på vej. 

Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak til Inge Lindegaaard, som har tegnet og lavet 

prikkebrev mv til både alle sejl og vinger.  

Også stor tak til Peter & Ove, som har drejet flotte engle. 

Vi har igen iår modtaget et legat fra Kongsted Sparekasse på 12.500 kr til en drejebænk. Den er endnu ikke 

leveret, men skulle være på trapperne. 

Else sluttede af med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 

Ad 4:  Kassereren fremlægger regnskabet  

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad: 5: Program ( kurser og aktiviteter) 

Vi fortsætter med de vanlige aktiviteter. 

Else opfordrer til om der evt. er ønsker om opstart af andre typer aktiviteter. 

Chamilla foreslog et opslag på Facebook om at kontakte os hvis der er ønske/behov. 

Der var enighed om at gøre et forsøge. 

 

Ad 6: Indkomne forslag  

Der er ikke indgået forslag 

Følgende blev vedtaget vedr. kontingent mv. 

A: Kontingent: 75 kr som for 2022 

B: Kursus pris:  Hvis der etabler 30 timers kursus, vil prisen på 750 kr. ikke stige 

Prisen på aktiviteter i 2022-2023 pr. Sæson  

Knipling: 200 kr 

Træarbejde:  250 kr. 

Det er muligt at etablere emnebasserede småkurser- evt. weekend kurser. 

Hvis vi laver kurser med lærer, beregnes prisen konkret for det enkelte kursus. 



 

 

 

Ad 7: Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Else og   Berit blev  genvalgt 

Suppleant :  Chamilla genvalgt 

 

Ad 8: Valg af revisor 

Revisor: Hanne genvalgt 

Suppleant: Bente genvalgt 

 

Ad 9: Eventuelt 

Else tog ordet for at takke Poul for den store indsats han har ydet som lærer for træholdet i mere end 28 år.  

Poul startede i foreningen som lærer i billedskæring i 1994, og 7 år senere overtog han også 

møbelrestaurering mv. dvs. 2 gange ugentlig i adskillige år. 

Hans store viden og faglige ekspertise og måde at undervise på, vil vi komme til at savne. 

Poul blev som bevis på vor taknemlighed tildelt et livslangt æresmedlemsskab, og fik en gave bestående af 2 

musselmalede krus fra Royal Copenhagen. 

 

 

 

 

 


