
Referat fra generalforsamling i Jammerbugt Flettekreds den 2. februar 2013 på Brovst Skole 

Ketty bød velkommen til de 40 fremmødte medlemmer. 

1) Valg af dirigent. 
Niels Ole blev foreslået og enstemmigt valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 

 
2) Bestyrelsens beretning. 

Ketty aflagde en god og fyldig beretning, hvor hun bl.a. fortalte, at der den første flettedag i 
januar havde været 36 flettere og at det kun havde været i december, at der var under 25 
fremmødte. Flettekredsen har p.t. ca. 60 medlemmer. 
Flettekredsen er efterhånden fast aktør ved forskellige arrangementer i Nordjylland, hvor alle 
flettekredsens medlemmer kan deltage, og er synlig via hjemmeside og facebook. I årets løb 
har vi deltaget i Påskeudstillingen i Vildmoseporten, Uldfestivalen i Saltum, Nak & Æd i Klim, 
Havens dag i Aalborg, Håndværkernes hus i Hjørring, Vildmosemuseet, Brønderslev, 
Kartoffelfestival i Vildmoseporten samt 6 tirsdage i Blokhus i sommer. 
Årets højdepunkt er Pileflet og Kunsthåndværker Markedet på Bratskov. I år lignede 
foregående år med travlhed og stort forarbejde, trods vejret rigtig mange besøgende, ifølge 
Turistkontoret højeste besøgstal en lørdag. Formanden for ”Hjælp til polske børn”, Inger 
Bundgaard åbnede dagen sammen med Helle Thorhauge. Der var godt salg og tilfredshed 
hos udstillerne. Tombolaen blev hurtigt udsolgt. Der var godt salg i cafeen og god aktivitet i 
”flet-selv-boden”, der også rekrutterer nye medlemmer. Ketty udtrykte tak til alle, der havde 
hjulpet med til dagens afvikling og udtrykte ønske om, at flere pileflettere vil udstille. 
I årets løb har man deltaget i møder om brug af facebook og om tilskudsmuligheder. Det er 
ikke muligt at få bidrag fra landdistriktsmidlerne, men der er modtaget 1000 kr. i efteråret fra 
”Bratskovforeningen”. 
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder foruden møder inden Bratskovdagen med 
gevinstfletning, klargøring til tombola m.v. 

Der har været arrangeret fællestur til Moesgaard, hvor man tillige deltog i Pileforeningens 
generalforsamling, hvor Mona blev valgt til næstformand. 
 
Ketty, der aflagde beretning for sidste gang som formand, fortalte om flettekredsens historie. 
Begyndelsen var en indkaldelse i avisen af mulige flette-interesserede til at møde på Brovst 
Bibliotek den 6. september 2001, hvor 14 mødte frem. Den 4. oktober 2003 blev flettekredsen 
stiftet som en ”rigtig” forening med vedtægter osv. Bratskovdagen blev afviklet første gang i 
2007. Der flettes 10 lørdage om året og i årenes løb har mere end 200 været medlemmer i 
foreningen. Ketty udtrykte tak til medlemmerne, uden dem ingen flettekreds og tak til tidligere 
og nuværende bestyrelsesmedlemmer og ønskede held og lykke fremover. Fra alle sider lød 
der tak til Ketty og beundring for hendes utrættelige arbejde for kredsens ve og vel gennem 
alle årene, en indsats der har gjort det muligt for mange at opleve glæden ved fletteriet. 

Beretningen blev godkendt. 

 



3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
Hanne uddelte regnskabet og gennemgik dette. Der er 57, der har betalt fuldt kontingent og 3 
har betalt halvt kontingent for sidste halvdel af året. Regnskabet balancerer med kr. 
36.507,57. Der har været et lille underskud på kr. 299,40.  
Beholdning i sparekassen pr. 31.12.2012  kr. 17.645,17. 
Kontantbeholdning kr. 160,00. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4) Fastsættelse af kontingent. 
Kontingent er foreslået fastholdt på kr. 100,00 og dette blev godkendt. 
 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
På valg til bestyrelsen er Helle Thorhauge, Hanne Vestergaard og Ketty Skriver Hansen. 
Hanne og Ketty ønskede ikke genvalg. 
Suppleanterne Bente, Birte, Hanne, Magna, Mona og Susanne er alle på valg. 
 
Helle Thorhauge blev genvalgt og Mona Kjær og Birte Pedersen blev nyvalgt til bestyrelsen, 
der herefter består af: Helle Thorhauge, Mona Kjær, Birte Pedersen, Annelise Pedersbæk og 
Annie Andersen. 
 
Af suppleanterne ønskede Magna Jensen ikke genvalg og Hanne Hansen var ikke til stede. 
Bente Nørgaard Thuesen og Susanne Lindberg blev genvalgt som suppleanter. Jenny Holm 
Hviid, Jane Bundgaard Christensen og Jonna Morville Johansen blev nyvalgt som 
suppleanter. 
 

6) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Jytte Thomsen blev genvalgt som revisor og Bente Nørgaard Thuesen blev nyvalgt som 
revisorsuppleant. 
 

7) Indkomne forslag. 
Intet. 
 

8) Eventuelt. 
-   Jenny oplyste, at der bliver arrangeret fletteweekend den 14.-15. september med mulighed 
for at komme allerede den 13. Man kan allerede nu skrive sig på som interesseret og der vil 
senere komme oplysning om pris, eventuelt flettetema m.v. 
I tilfælde af større tilmelding end spejderhytten kan rumme, vil man se på alternative 
muligheder. 
-   Mona oplyste, at der arbejdes på at få Steen Madsen til at afholde kursus for 
interesserede, sandsynligvis i november og herom vil der også komme nærmere. 
-   Helle oplyste, at hun havde haft lidt besvær med at lave bunde af det materiale, hun plejer 
at bruge og derfor vil være nødt til at indkøbe et lidt dyrere materiale, og fremtidige bunde 



ville derfor stige lidt i pris. Det blev tilkendegivet, at man gerne fortsat ville kunne købe bunde 
til ”ny” pris. 

Helle takkede på kredsens vegne Ketty og Hanne for deres store indsats for flettekredsen. 

Niels Ole takkede herefter for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 

 

--------------- 

Senere på dagen, da Annelise var med på telefonen, konstituerede bestyrelsen  - bestående af 
Helle Thorhauge, Mona Kjær, Birte Pedersen, Annelise Pedersbæk og Annie Andersen sig 
således: 

Formand: Helle Thorhauge 

Næstformand: Annelise Pedersbæk 

Kasserer: Birte Pedersen 

Sekretær: Annie Andersen  

 
 

Annie, referent 

 
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 


