
 

Dalby- Tureby husflidforening  

Referat fra generalforsamling  

Dato: tirsdag , den 22. Juni 2021 kl: 19 

Sted: Dalgården, Tujavej 19, 4683 Rønnede 

Deltagere: Bestyrelsen plus  7 medlemmer 

  
Dagsorden   

  
1.      Valg af dirigent og stemmetæller.  
2.      Godkendelse af generalforsamlingen. 
3.      Formandens beretning 
4.      Kasseren fremlægger regnskabet 
5.      Program ( Kurser og aktiviteter ) 
6.      Indkommende forslag 
              Kontingent. 
              Kursus pris. 
7.      Valg til bestyrelsen, på valg er: 
               Susanne, Ove og Michael 2 årig. 
               Suppleant 1 årig. 
8.      Valg af revisorer, på valg er: 
               Hanne 1 årig 
               Suppleant  1 årig.  
 9.     Eventuelt  

 

Ad 1: Valg af dirigent og stemmetæller 

Dirigent : Erik Ahrensberg 

Stemmetæller: Susanne  

 

Ad 2: Godkendelse af generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er indkaldt til tiden og derfor beslutningsdygtig. 

 

Ad 3:  Formandens beretning 

Året startede godt med et træhold og et kniplehold, men desværre ikke et børnehold 

11.marts blev alt så lukket ned pga COVID-19 

Knipleholdet nåede at få 3 tirsdage på Dalgården, mens træholdet flyttede deres ene gang til 

efteråret, og generalforsamlingen blev udsat. 

Der blev holdt generalforsamling 25.juni 2020. 

Kulsvierfestival, Bogøtræf og Kreativ messe i Næstved blev alle aflyst. 



 

Vi lavede en del PR-arbejde og holdt et åbenthus arrangement 5.september for at starte et 

børnehold op igen. Der kom ikke et øje – måske fordi der var et andet stort arrangement på skolen, 

som vi ikke kendte til på forhånd. 

Der blev afholdt åbenthus arrangement på Dalgården i september, og vi sad to og kniplede. På 

trods af de mange restriktioner med sprit og afstand mv. var der mange besøgende. 

Træholdet startede i september og kørte indtil nedlukningen igen i december. Desværre uden 

lærer, da Poul var ramt af sygdom. 

Knipleholdet nåede også at få startet et hold om lørdagen. Holdet havde stort tilslutning, og begge 

hold kørte også frem til nedlukningen i december. 

Nu håber vi på normale tilstande til september, så alt kan starte op som normalt. 

Else slutter af med at takke bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Ad 4:  Kassereren fremlægger regnskabet  

Det reviderede regnskab blev udleveret til mødedeltagerne. 

Der er overskud i regnskabsåret 2020.  

Vi har modtaget tilskud fra kommunen for to kursusforløb, hvoraf jo kun det ene blev afholdt. Vi 

venter derfor på et eventuel krav fra kommunen om tilbagebetaling. Det vil i givet fald reducere 

overskuddet. 

Banken har netop oplyst at det nu koster 1000 kr at ha´en konto, og det nytter ikke at skifte bank- 

desværre. 

Kassererens regnskab blev godkendt.  

 

Ad: 5: Program (kurser og aktiviteter) 

Vi starter op igen i september, og meldingen er, at Poul vender tilbage. 

Knipling fortsætter tirsdage, og forventer også at starte et lørdagshold igen. 

 

Ad 6: Indkomne forslag  

Der var en drøftelse af både kontingent og kursuspriser for sæsonen 2021-2022. 

Der var enighed om at lade kontingentet stige som følge af stigningen af gebyr til banken. 

Der var også enighed om at kursusprisen stiger med 50kr, så vi er mindre sårbarere ift.  antallet af  

Kursusdeltagere. 

A: Kontingent:  75 kr pr. År blev vedtaget enstemmigt – stigning på 25 kr 

B: Kursus pris:  750  kr for 30 timer blev vedtaget enstemmigt – stigning på 50kr 

 

 



 

Ad 7: Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Michael, Ove & Susanne blev genvalgt med applaus  

Suppleant :  Chamilla blev genvalgt 

 

Ad 8: Valg af revisor 

Revisor: Hanne genvalgt  

Suppleant: Bente blev genvalgt- Else får bekræftet, da hun ikke er tilstede . Erik tiltræder, hvis Bente ikke 

ønsker genvalg. Bente har efterfølgende sagt Ja til at fortsætte. 

 

Ad 9: Eventuelt 

Else præsenterede forslag til Engle – bestående af korpus drejet i træ, og vinger som er kniplede. 

Ideen er at træhold og kniplehold samarbejder om at skabe disse engle, og at sælge dem til fordel for 

foreningen. 

Alle syntes det var en glimrende ide´, og bestyrelsen arbejder derfor videre med ideen. 

Der er ikke nyt om hvorvidt Bogøtræf bliver afviklet i år. 

 

 

 

 

 

 

 

 


