Referat - Generalforsamling august 2022
Lillebæltshallerne, Middelfart
Ad 1 – valg af dirigent
Erik Øvlisen (fra foreningens advokatfirma) blev enstemmigt valgt til ordstyrer. Han
meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ca. 50 medlemmer var mødt op til
generalforsamlingen og dermed stemmeberettigede.
Ad 2 – Bestyrelsens beretning
Doris Waschak Andersen fortalte om bestyrelsens arbejde gennem det seneste år, årets
lokalgruppemøde i Skanderborg og ikke mindst udfordringer som faldende medlemstal,
træfbesøg og placering, kursusudbud mv.
Bestyrelsens beretning kan læses her på hjemmesiden.
Kommentarer til beretningen:
Billetkøbet skal blive bedre især for ikke-medlemmer, men foreningen har en teknisk
udfordring, der skal løses først.
PR – hvad har bestyrelsen gjort for omtale af træffet? Bestyrelsen har udarbejdet flyers og
indrykket annonce i lokalt blad samt forsøgt at få redaktionel omtale i de lokale medier
generelt – sidstnævnte dog uden resultat.
Kurser og demoer på træf? Der var positiv respons på demoer. Der er mange kursustilbud
i dag fra butikker og foreninger, så spørgsmålet er om der skal være kurser på træf.
Forslag om kontakt til unge designere og andre (fx TV2 Godmorgen-vært Ida Wohlert, der
ofte bærer patchwork-beklædning), mhp. en større udbredelse af patchwork og foreningen
generelt, hvis unge skal tiltrækkes.
Fokus på større samarbejde mellem butikker og foreningen.
Blandingen af butikker og udstillinger på træf er en god løsning – og gerne samme sted
oftere. Såfremt det skal ske, kræves der en vedtægtsændring. Det vil blive drøftet frem til
næste generalforsamling.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3 – Beretninger fra underudvalg
Ingen bemærkninger til de enkelte beretninger fra Kludemagasinets redaktion,
international repræsentant, biblioteksansvarlige og webmaster. Der henvises til udsendte
tillæg til Kludemagasinet nr. 3/2022.
Ad 4 – Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Jane Sørensen fremlagte regnskab for 2021. Ingen umiddelbare bemærkninger. Der var
en korrektion ift. udsendte regnskab, da udgifter til international repræsentant var gledet
ud, jf. note 7 i regnskabet.
Driftregnskabet viser et overskud på 42.000 kr. og en egenkapital på 1.199.384 kr.
Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen.

Ad 5 – Vedtagelse af budget, kontingent og indmeldelsesgebyr
Budget blev fremlagt af Jane Sørensen og endeligt godkendt.
Kommentar:
Der er afsat 10.000 kr. til markedsføring? For lidt? Det kommer an på, hvad der målrettes.
Små målrettede tiltag kan give et lige så godt resultat som store indsatser med
spredehagl. Lokale initiativer om udbredelse af kendskabet til foreningen skal prioriteres,
ligeså tilstedeværelsen på de sociale medier.
Forslag til medlemskampagne: Et medlemskontingent koster lige så meget som tre meter
stof!
Kontingent for 2023 er 370 kr. for medlemmer i Danmark og 475 kr. for medlemmer i
udlandet.
Indmeldelsesgebyr er uændret 50 kr.
Ad 6 – Indkomne forslag
Der var forslag om en vedtægtsændring, så mindst 20 procent af medlemsantallet i en
lokalgruppe skulle være medlem af DPF.
Det gav diskussion, idet der er forskellige regler for, hvordan kommunerne administrerer
tilskud til foreninger. Spørgsmål om snitflade til Folkeoplysningsloven blev bragt op.

Forslaget blev udskudt til næste generalforsamling, og bestyrelsen vil undersøge
mulighederne.
Ad 7 – Valg af bestyrelse
Doris Waschak Andersen genopstilte og blev valgt ind i bestyrelsen.
Gurli Knudsen (suppleant) indgik i bestyrelsen, da Conny Møller valgte at træde ud. Gurli
blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.

Ad 8 – Valg af suppleanter
Annette Lolk og Eva Husted blev valgt som suppleanter.

Ad 9 – Valg af revisor(er)
Jane Sørensen genopstillede som intern revisor og blev valgt. Dorthe Gjelstrup er fortsat
suppleant for Jane Sørensen.
Skovbo Revision A/S blev igen valgt som ekstern revisor.

Ad 10 – Eventuelt
Der var en tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år og til årets træf.
Roser til butikkerne, der deltog, flot udstilling og god plads til alle – et godt træf.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen

