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Helle bød alle velkommen til den årlige generalforsamling. 

1) Valg af dirigent 
Niels Ole blev foreslået som dirigent og enstemmigt valgt. Han takkede for 
valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. Efter et par 
spørgsmål til indvarslingsmetode blev det foreslået, at vedtægterne eventuelt  
ændres, således at metode for indvarsling bliver anført. Bestyrelsen overvejer. 

 
2) Bestyrelsens beretning 

Helle afgav en fyldig beretning om arbejdet og begivenhederne i flettekredsen i 
årets løb og konstaterede, at det havde været et godt år. 
Flettekredsen så dagens lys i 2001 og blev ”rigtigt” stiftet i 2003 med vedtægter 
og således var 10-års jubilæet passeret i efteråret 2013. Markeringen heraf 
havde været drøftet i bestyrelsen og resultatet blev bl.a. gratis morgenbrød 
m.m. ved generalforsamlingen. Der var blomster til Ketty, som startede 
flettekredsen og til Annabodil, som har været med fra starten. 3 kugler med 
krussedulleflet havde fra morgenstunden cirkuleret mellem de fremmødte 
pileflettere, som alle havde sat et par pil i, således at Ketty som tak for sin 
mangeårige indsats og engagement kunne modtage disse kugler som gave 
ledsaget af et personligt digt til Ketty. 
Helle fortsatte beretningen om den store aktivitet, der havde været i kredsen, 
der i årets løb har haft stor tilgang af nye medlemmer, hvoraf der p.t. er ca. 70. 
Der har været en lang række arrangementer både indenfor og udenfor 
kommunen, hvor kredsen har været repræsenteret - så meget stor aktivitet på 
dette område. 
Også kommunen har været interesseret i at bestille flettede kurve, som skulle 
bruges som gave til tilflyttere, men cirkaprisen fik dem til at takke nej. 
Årets højdepunkt, Bratskovdagen,  var en meget vellykket dag med godt vejr og 
mange besøgende. Kendskabet til dagen var hovedsageligt sket via flyers 
uddelt ved arrangementer ud-af-huset og via Søren, der beredvilligt havde 
foretaget fordeling, når han var rundt i landsdelen.  
Der havde været stor ros fra udstillerne, herunder for den gode morgenmad og 
man berettede i øvrigt om godt salg. Helle udtrykte stor tak til alle, der har 
bidraget med hjælp i forbindelse med flettelørdage og med forberedelse og 
afvikling af Bratskovdagen, herunder også til de mænd, som har hjulpet til i 
forbindelse med Bratskovdagen. Stor ros til Mona, der har fået godkendt, at 
arrangementet næste gang hedder ”Pilefestival Bratskov”. 



Hos landdistriktsmidlerne var der ansøgt om kr. 1.500 og man havde fået kr. 
2.000. 
Der har været afholdt en fletteweekend i september og weekendkursus med 
Steen Madsen i november, begge med stor succes. 
Der var tak og erkendtligheder til Ketty, Birte og Annelise for afholdelse af 
interne kurser og Annie, som udgår af bestyrelsen. 
Beretningen blev godkendt. 
 

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Regnskabet blev uddelt og Birte gennemgik de enkelte poster. Regnskabet 
balancerer med kr. 46.339,17 og årets overskud har været kr. 6.448,15.  
Pr. 31.12.2013 er kontantbeholdningen kr. 240, beholdningen i sparekassen er 
kr. 25.763,32 og der er en skyldig post på kr. 1.750. 
Regnskabet  blev godkendt. 
Som en lille bemærkning til regnskabet blev det nævnt, at man ikke bør bruge 
ordet ”løn”, idet der som her blot er tale om beskedne erkendtligheder. 
Det blev nævnt, at det er revisorsuppleanten, der har revideret regnskabet, idet 
revisor har trukket sig. 
 

4) Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen har foreslået, at det årlige kontingent fastholdes til kr. 100,00. 
Dette blev godkendt. 

 
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Valg til bestyrelse: 
Annelise og Annie er på valg. Annie ønsker ikke genvalg. 
Annelise blev genvalgt og Jenny blev nyvalgt til bestyrelsen, der herefter består 
af: Helle Thorhauge, Mona Kjær, Annelise Pedersbæk, Birte Pedersen og 
Jenny Holm Hviid. 
Valg af suppleanter: 
Alle er på valg. 
Bente Nørgaard Thuesen, Susanne Lindberg, Jane Bundgaard Christensen og 
Jonna Morville Johansen blev genvalgt og Susanne Kold blev nyvalgt som 
suppleant. 
For at få mulige interesserede til bestyrelse m.v. frem i lyset blev diverse 
opstillingsmetoder drøftet. Bestyrelsen overvejer. 
Det blev også nævnt, at man fint kan tilbyde en hjælpende hånd, når der er brug 
for det, uden at være med i bestyrelsen. 
 

6) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Nuværende revisor Jytte Thomsen ønsker ikke genvalg. 
Hanne Vestergaard blev nyvalgt som revisor og Inger Sahlertz blev nyvalgt som 
revisorsuppleant. 
Der var herefter en drøftelse af behovet for at have 2 revisorer. Der var 



argumenter for og imod. Det blev overladt til bestyrelsen at drøfte dette 
spørgsmål og eventuelt få resultatet fastlagt i vedtægterne. 

 
7) Indkomne forslag 

Ingen. 
 

 
8) Eventuelt 

-   Susanne blev spurgt, om hendes optagelser med tips fra Steen Madsens 
kursus eventuelt kunne deles med medlemmerne. Susanne overvejer og 
spørger i første omgang Steen Madsen. 
-   Helle luftede spørgsmålet omkring flettekredsens vækst og dermed voksende 
behov for plads. Der blev herefter livlig diskussion og nogle af strøtankerne var: 
Andet lokale – midlertidigt medlemsstop – flere borde opsat – bedre udnyttelse 
af pladsen – brandhensyn – hold lav profil m.h.t. at hverve nye medlemmer. Der 
var ønske om fortsat at være åben for nye medlemmer, men det undersøges 
om et midlertidigt stop er muligt eftersom vi er en forening, der gratis låner 
flettelokaler. 
Det øgede medlemstal øger tillige Kettys arbejde med at levere pil til 
flettelørdagene. Ketty tilkendegav, at hun gerne vil varetage dette arbejde, så 
længe hun kan. 
Muligheden for et iblødlægningskursus blev drøftet, både for at give dem, der 
ønsker det, mulighed for selv at skaffe og klargøre pil som en del af det ”at flette 
med pil” og derudover for at lette presset på Ketty. 
-   Ketty oplyste, at flere forretningsdrivende, som hun tidligere har samlet gaver 
ind hos til Bratskovdagen, havde udtrykt skuffelse over ikke at være blevet 
spurgt i år. Ketty tilbød til næste gang at besøge de forretningsdrivende, der 
”plejer” at give gaver til tombolaen, og tilbuddet blev modtaget med tak. 

Niels Ole erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god og 
inspirerende debat og modtog herefter tak og en lille påskønnelse. 

 

Annie referent 
 


