
 

Dalby- Tureby husflidforening  

Referat fra generalforsamling  

Dato: torsdag, den 25. Juni 2020 kl: 19 

Sted: Dalgården, Tujavej 19, 4683 Rønnede 

Deltagere: Bestyrelsen plus 9 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 

c. Bank skifte (aflevering af kontanter)  

7. Valg til bestyrelsen. På valg er: 

a. Else Byskov Jørgensen og Berit Ahrensberg, 2 årig 

b. Suppleant 1 årig 

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 

 

Ad 2: Godkendelse af generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er indkaldt til tiden og derfor beslutningsdygtig. 

 

 



 

Ad 3:  Formandens beretning 

Foråret 2019 gik stort set som det plejer. 

Der var undervisning på et træhold, og der var 1 hold knipling og et børnehold. 

       Vi deltog på husflidsmessen i Næstved, som var velbesøgt, og giver god mulighed for at fortælle om vores 

forening. 

       Vi var også at træffe på Kulsvierfestivallen i Kongsted, Middelaldermarkedet i Karise i anledning af 

Dannebrogs 800 års fødselsdag,  på Bogø til Bogøtræf, og til foreningernes dag i Haslev. 

        Knipling deltog derudover til åbenthus arrangementet på Dalgården.  

        I efteråret var der igen undervisning på et træhold, og der var et kniplehold og et børnehold. Fremmødet på 

børneholdet var dog meget meget ringe. Vi vil dog efter sommerferien gøre et forsøg på at stable et nyt hold 

på benene ved at skabe kontakt til de to skoler i området. 

 

       Vi har igen iår været så heldige at modtage et par legater: Kongsted Sparekassefond gav 10.500 og Husflid 

og Håndarbejde gav 6.000 kr.  Pengene er brugt på 2 drejebænke incl. Tilbehør. 

 

       Vi deltog ikke på Køng Museums familiemarked, da prisen for at deltage er steget til 750,00 kr. Vi har derfor 

i bestyrelsen besluttet ikke at deltage, da det heller ikke giver nye medlemmer til foreningen. 

  

       Vi havde dog givet tilsagn om at deltage i Gøngemarked i Lundby i stedet, da det er gratis for os. Det blev jo 

så desværre aflyst. Vi satser dog på at deltage næste år. 

 

       Afslutningsvis takkede Else bestyrelsen for godt samarbejde 

 

Ad 4:  Kassereren fremlægger regnskabet  

Der er ikke så meget at sige, ud over at vi har investeret i drejebænke, da vi  modtag et par legater, som dog 

ikke dækker det hele. Der er derfor et lille underskud iår. 

Ud over de nævnte drejebænke, investerede vi også i et vildkamera, da vi havde haft besøg af ubudne 

gæster i vore lokaler på Bavneskolen. 

Regnskabet blev godkendt 

 

Ad: 5: Program ( kurser og aktiviteter) 

Vi fortsætter med de aktiviteter vi har dvs. træhold & knipling 

Marianne kunne tænke sig keramikhold uden underviser. Mariann vil gerne stå for det. 

Kræver en keramikovn mv. som der kan søges midler til bl.a Velux fonden, Kongsted Sparekassefond og 

kommunen. Alle var enige om at det var en god ide´, så Mariann går i gang med at undersøge mulighederne.  



 

 

Ad 6: Indkomne forslag  

 

A: Kontingent: 50 kr blev vedtaget 

B: Kursus pris: 700 kr blev vedtaget 

C: Bank skifte ( aflevering af kontanter): der er ikke banker i omegnen som modtager kontanter, hvorfor 

det ikke er relevant at overveje et skifte. Vi vil i stedet henstille til medlemmerne om at overføre til 

foreningens bankkonto, som står på medlembeviset. 

 

Ad 7: Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Else og   Berit blev  genvalgt 

Suppleant :  Chamilla blev valgt  

 

Ad 8: Valg af revisor 

Revisor: Hanne genvalgt 

Suppleant: Bente genvalgt 

 

Ad 9: Eventuelt 

Intet til dette punkt, hvorefter Poul takkede for god ro og orden. 

 

 

 


