
	  
Referat	  af	  generalforsamlingen,	  7.	  februar	  2015	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
Niels	  Ole	  blev	  foreslået	  som	  dirigent	  og	  enstemmigt	  valgt.	  Han	  takkede	  for	  valget	  og	  
konstaterede	  generalforsamlingen	  lovligt	  indvarslet.	  	  

2. Bestyrelsens	  beretning	  
Helle	  afgav	  en	  fyldig	  beretning	  om	  flettekredsens	  arbejde	  og	  begivenhederne	  fra	  årets	  
løb.	  Hele	  beretningen	  er	  tilgængelig	  på	  flettekredsens	  hjemmeside	  
www.jammerbugtflettekreds.dk.	  Beretningen	  blev	  godkendt	  af	  generalforsamlingen.	  

3. Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  regnskab	  
Regnskabet	  blev	  uddelt	  og	  Birte	  gennemgik	  de	  enkelte	  poster.	  Regnskabet	  balancerer	  
med	  kr.	  87.799,21	  og	  årets	  overskud	  har	  været	  kr.	  394,75.	  Pr.	  31.12.2014	  er	  
beholdningen	  i	  sparekassen	  kr.	  27.298,07.	  Regnskabet	  blev	  godkendt.	  

4. Fastsættelse	  af	  kontingent	  
Bestyrelsen	  har	  foreslået,	  at	  det	  årlige	  kontingent	  fastholdes	  til	  kr.	  100,00.	  Dette	  blev	  
godkendt.	  Kontingentet	  er	  det	  samme,	  uanset	  hvornår	  på	  året	  man	  melder	  sig	  ind	  i	  
foreningen.	  

5. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  
Valg	  til	  bestyrelse:	  
Helle,	  Mona	  og	  Birte	  er	  på	  valg.	  Alle	  ønskede	  genvalg	  og	  blev	  genvalgt	  enstemmigt.	  
Bestyrelsen	  består	  nu	  af:	  Helle	  Thorhauge,	  Mona	  Kjær,	  Annelise	  Pedersbæk,	  Birte	  
Pedersen	  og	  Jenny	  Holm	  Hviid.	  
Valg	  af	  suppleanter:	  
Alle	  er	  på	  valg.	  
Bente	  Nørgaard	  Thuesen,	  Jonna	  Johansen	  og	  Susanne	  Kold	  ønskede	  ikke	  genvalg.	  Sus	  
Lindberg	  og	  Jane	  B.	  Christensen	  blev	  genvalgt.	  Nye	  suppleanter	  blev	  Irene	  Sander,	  
Annette	  Jensen	  og	  Anna-‐Marie	  Søndergaard.	  

6. Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant	  
Hanne	  Vestergaard	  blev	  genvalgt	  og	  Susanne	  Kold	  blev	  valgt	  som	  suppleant.	  

7. Indkomne	  forslag	  
a)	  Der	  var	  kommet	  forslag	  fra	  bestyrelsen	  om	  vedtægtsændringer.	  Det	  gik	  mest	  på	  en	  
opdatering	  af	  ordlyden.	  
• I	  punkt	  1	  bliver	  ”pilemarked”	  rettet	  til	  ”Pilefestival	  Bratskov”.	  	  
• I	  punkt	  1	  bliver	  ”første	  weekend	  i	  august”	  rettet	  til	  ”sidste	  lørdag	  i	  juli.	  
• I	  punkt	  4	  tilføjes	  ”ved	  offentliggørelse	  på	  hjemmesiden”.	  Hertil	  var	  der	  desuden	  

forslag	  om,	  at	  der	  kunne	  sendes	  påmindelser	  om	  generalforsamling	  og	  lignende	  ud	  
på	  sms	  til	  medlemmerne.	  Bestyrelsen	  undersøger	  sagen	  og	  arbejder	  videre	  med	  
forslaget.	  

• I	  punkt	  6	  tilføjes	  ”Forslag,	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  generalforsamlingen	  skal	  være	  
bestyrelsen	  skriftligt	  i	  hænde	  senest	  7	  dage	  før	  generalforsamlingen.”	  

• I	  punkt	  6	  ændres	  ”revisor”	  til	  ”bilagskontrollant”.	  
• I	  punkt	  7	  ændres	  teksten	  til	  ”Bestyrelsen	  består	  af	  5	  medlemmer	  og	  mindst	  2	  

suppleanter.	  2	  bestyrelsesmedlemmer	  vælges	  i	  lige	  år	  og	  3	  i	  ulige	  år,	  alle	  for	  2	  år	  ad	  
gangen.	  Suppleanter	  vælges	  for	  1	  år	  ad	  gangen.	  Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  efter	  
generalforsamlingen	  med	  formand,	  næstformand,	  sekretær	  og	  kasserer.”	  



	  
• I	  punkt	  9	  ændres	  teksten	  til	  ”Regnskabet	  påtegnes	  af	  én	  bilagskontrollant	  og	  

underskrives	  af	  samtlige	  bestyrelsesmedlemmer”.	  
b)	  Birte	  havde	  stillet	  et	  forslag	  om	  at	  drøfte	  Pilefestival	  Bratskov.	  Hun	  synes,	  at	  der	  
ligger	  store	  arbejdsbyrder	  på	  meget	  få	  skuldre	  og	  ville	  gerne	  høre	  generalforsamlingen	  
om	  idéer	  og	  forslag	  til,	  hvordan	  arbejdet	  kunne	  lettes,	  så	  det	  blev	  en	  god	  dag	  for	  alle.	  
Der	  kom	  mange	  gode	  synspunkter	  og	  forslag	  frem.	  Bl.a.	  blev	  det	  foreslået	  at	  der	  er	  
andre	  ”åbningstider”	  til	  flet-‐selv-‐værkstedet,	  så	  der	  er	  en	  middagspause.	  Ligeledes	  blev	  
det	  drøftet,	  om	  vagterne	  kunne	  opdeles	  i	  nogle	  tidsintervaller,	  så	  man	  ikke	  stod	  på	  
posten	  hele	  dagen.	  	  
Andre	  forslag	  var,	  at	  man	  kunne	  bruge	  andre	  til	  at	  løse	  nogle	  af	  de	  ”tunge”	  opgaver,	  
som	  fx	  caféen.	  Bestyrelsen	  vil	  arbejde	  videre	  med	  idéerne	  og	  fx	  høre,	  om	  Skovsgaard	  
Hotel	  kunne	  være	  interesseret	  i	  et	  samarbejde.	  	  
Der	  blev	  drøftet,	  om	  der	  er	  grundlag	  for	  en	  festivalgruppe,	  der	  kunne	  tage	  sig	  af	  
arbejdet	  med	  festivalen.	  Det	  var	  der	  ikke	  umiddelbart	  tilknytning	  til.	  Vi	  skal	  være	  
opmærksomme	  på	  at	  bruge	  vores	  resurser	  på	  den	  rette	  måde.	  Der	  var	  forslag	  om	  at	  
lave	  en	  mere	  struktureret	  arbejdsplan	  med	  mulighed	  for	  tilmelding	  til	  tidsopdelte	  
vagter.	  

8. Eventuelt	  
Ketty	  foreslog	  et	  emne	  til	  næste	  Steen	  Madsen-‐kursus:	  rammeværkskurve.	  Mona	  
undersøger	  nærmere	  med	  Steen.	  
Der	  ankes	  over	  manglende	  info	  om	  markeder	  rundt	  omkring.	  Det	  er	  taget	  til	  
efterretning.	  
Der	  bliver	  givet	  blomster	  til	  afgående	  suppleanter	  samt	  til	  Ketty	  som	  tak	  for	  det	  store	  
arbejde	  i	  mange	  år	  med	  at	  lægge	  pil	  i	  blød.	  

	  
Niels	  Ole	  erklærede	  herefter	  generalforsamlingen	  for	  afsluttet	  og	  takkede	  for	  god	  og	  
konstruktiv	  debat.	  
	  
Referenter:	  Annelise	  og	  Mona	  


