
	  

Referat	  af	  generalforsamling	  den	  6.	  februar	  2016	  
	  
Formand	  Helle	  Thorhauge	  bød	  velkommen	  til	  årets	  generalforsamling.	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
• Jenny	  blev	  valgt	  som	  dirigent.	  	  

2. Bestyrelsens	  beretning	  
• Helle	  fremlagde	  bestyrelsens	  beretning	  (se	  beretningen	  på	  hjemmesiden),	  som	  

blev	  godkendt	  af	  generalforsamlingen.	  
3. Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  regnskab	  

• Birte	  fremlagde	  regnskabet	  for	  2015,	  som	  blev	  godkendt	  af	  
generalforsamlingen.	  AMS	  foreslog,	  at	  vi	  skulle	  undersøge	  prisen	  for	  radiospots	  
(måske	  især	  lokalradio).	  Bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  det.	  

4. Fastsættelse	  af	  kontingent	  
• Kontingentet	  blev	  fastsat	  til	  100	  kr.	  pr.	  år.	  

5. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  
• Bestyrelsesmedlemmer:	  Irene	  Sander	  og	  Annelise	  Pedersbæk	  var	  på	  valg	  og	  

blev	  begge	  genvalgt.	  
• Suppleanter:	  Annette	  Jensen	  og	  Susanne	  Lindberg	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  Ingrid	  

Plejdrup	  og	  Hanne	  Hansen	  blev	  valgt	  som	  suppleanter.	  	  
6. Valg	  af	  bilagskontrollant	  og	  –suppleant	  

• Hanne	  Vestergaard	  blev	  genvalgt	  som	  bilagskontrollant.	  
• Susanne	  Kold	  blev	  genvalgt	  som	  bilagskontrollantsuppleant.	  

7. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
• Der	  var	  ingen	  indkomne	  forslag.	  

8. Eventuelt	  
• Ketty	  opfordrer	  til,	  at	  der	  er	  flere	  pileflettere,	  der	  deltager	  i	  Råvaremarkedet	  i	  

Blokhus	  hver	  tirsdag	  i	  skolernes	  sommerferie.	  	  
• Irene	  opfordrer	  til	  at	  deltage	  i	  fletteweekenden	  i	  Fosdalen,	  da	  det	  er	  så	  

hyggeligt.	  
• Ketty	  undrer	  sig	  over,	  at	  vi	  ikke	  havde	  mulighed	  for	  at	  flytte	  ind	  i	  herregården	  

til	  Pilefestival	  Bratskov.	  Bestyrelsen	  vil	  undersøge,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  have	  
indendørslokalerne	  til	  rådighed	  som	  en	  plan	  B,	  hvis	  der	  skulle	  være	  dårligt	  vejr	  
igen.	  Helle	  forklarede	  2015-‐situationen	  med,	  at	  det	  kun	  var	  muligt	  at	  få	  fat	  i	  
pedellen,	  som	  ikke	  var	  positivt	  stemt	  over	  for	  muligheden	  på	  daværende	  
tidspunkt.	  

• Ketty	  har	  pil	  til	  høst,	  hvis	  det	  har	  interesse	  for	  medlemmerne.	  Der	  er	  mulighed	  
for	  gratis	  selvhøst.	  Kontakt	  Ketty,	  hvis	  det	  har	  interesse.	  

• Helle	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  der	  er	  to	  flettelørdage	  i	  april,	  den	  2.	  og	  den	  30.	  
april,	  og	  til	  gengæld	  ikke	  noget	  i	  maj.	  I	  maj	  er	  der	  også	  Pilens	  Dag,	  som	  bl.a.	  
bliver	  markeret	  på	  Vissinggaard	  i	  midtjylland.	  

• Helle	  opfordrer	  til,	  at	  man	  bruger	  sit	  navneskilt.	  Birte	  kan	  printe	  nye	  skilte,	  hvis	  
man	  skriver	  sig	  på	  listen	  eller	  sender	  en	  mail	  til	  Birte.	  

• Pilefestival	  Bratskov	  medfører	  rigtig	  meget	  arbejde	  til	  en	  udvalgt	  skare.	  Er	  der	  
stadig	  interesse	  for	  fra	  flettekredsens	  side,	  at	  vi	  bibeholder	  arrangementet?	  



	  

Knud	  Erik	  stiller	  spørgsmålet	  ”hvad	  er	  gevinsten	  ved	  at	  arrangere	  festivalen?”,	  
som	  var	  udgangspunkt	  for	  en	  drøftelse.	  Bestyrelsen	  drøftede	  på	  sidste	  
bestyrelsesmøde	  muligheden	  for	  evt.	  at	  afholde	  festivalen	  sammen	  med	  
Haveselvskabet	  og	  Havens	  Dag	  for	  at	  have	  flere	  hænder	  til	  at	  løfte	  opgaven	  med	  
forberedelser,	  som	  bestyrelsen	  vil	  undersøge.	  Udfordringen	  med	  det	  kan	  være,	  
at	  vi	  kommer	  til	  at	  fylde	  meget	  og	  hvordan	  fordelingen	  af	  pladsen	  skulle	  være.	  
Fordelen	  ved	  at	  lægge	  festivalen	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  (september)	  vil	  være,	  at	  
vi	  kommer	  fri	  af	  sommerferien,	  som	  tit	  kan	  være	  det,	  der	  forhindrer	  folk	  i	  at	  
deltage	  i	  festivalen.	  Jenny	  foreslår	  muligheden	  for	  at	  inddrage	  Råd	  &	  Dåd	  som	  
hjælpere	  med	  en	  arbejdsleder	  og	  4-‐5	  hjælpere.	  Ketty	  forslår,	  at	  bestyrelsen	  skal	  
arbejde	  videre	  med	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  Pilefestival	  Bratskov	  skal	  
fortsætte	  efter	  jubilæet	  i	  2016.	  Ingrid	  kommer	  med	  et	  forslag	  om	  at	  festivalen	  
måske	  kun	  blev	  afholdt	  hvert	  andet	  år.	  

• Helle	  kunne	  berette,	  at	  vi	  har	  fået	  5.200	  kr.	  fra	  Landdistriktsmidlerne	  til	  leje	  af	  
telt	  til	  Pilefestival	  Bratskov	  og	  honorar	  til	  Piet	  Art	  Pedersen,	  som	  skal	  holde	  
åbningstale	  og	  male	  et	  billede.	  

• Mona	  annoncerede	  weekendarrangementer	  i	  Fosdalen	  den	  16.-‐18.	  september	  
samt	  kursus	  med	  Steen	  Madsen	  på	  Skovsgård	  Hotel	  den	  29.-‐30.	  oktober.	  I	  
forbindelse	  med	  Fosdalen	  opfordrede	  AMS	  til	  at	  deltage	  med	  andet	  end	  pileflet,	  
fx	  pedigrør.	  Jytte	  synes,	  at	  det	  er	  rigtig	  god	  idé	  med	  et	  fælles	  tema,	  som	  ryster	  
folk	  lidt	  mere	  sammen.	  

• AMS	  efterlyste	  hjælp	  til	  at	  definere	  høstede	  pilesorter,	  som	  hun	  havde	  et	  udvalg	  
med	  af.	  Derudover	  opfordrede	  hun	  til	  at	  skrive	  sig	  på	  en	  telefonliste,	  som	  kunne	  
sendes	  ud	  til	  medlemmerne.	  

• Helle	  informerede	  om	  de	  kommende	  flettelørdage	  og	  kommende	  
arrangementer.	  

• Jenny	  fik	  en	  blomst	  som	  tak	  for	  arbejdet	  i	  bestyrelsen.	  
	  

Referent:	  Mona	  


