Referat af generalforsamlingen i Trykfoden den 1. februar 2014
Susanne bød velkommen til den 8. generalforsamling i foreningen.
Der var 21 fremmødte medlemmer.
Pkt. 1: Valg af dirigent:
Lis blev valgt.
Pkt.2: Bestyrelsens beretning:
Susanne aflagde beretning for 2013.
Bestyrelsen har i 2013 været sammensat således:
Formand Susanne, kasserer Anni, sekretær Kirsten samt Elga og Merete.
Der har været følgende aktiviteter for medlemmerne i 2013.
Forårstur til Roskilde, hvor Klosteret og ruinerne under Torvet blev besøgt.
Sensommertur til Fyn, hvor Kre-stoffer og Kramboden blev besøgt.
Modeshow ved sæsonafslutning.
Karen der hjælper/vejleder forår og efterår.
Julearrangement før 1. søndag i advent.
Susanne takkede alle der havde givet en hjælpende hånd med ved ovennævnte
arrangementer.
Medlemmerne tilkendegav, at hjemmesiden er fin som den er og bliver benyttet.
Pkt. 3: Kommende arrangementer:
Karen hjælper/ vejleder torsdag den 20. og lørdag den 22. marts, samt torsdag den
30.oktober og lørdag den 1. november 2014.
Julearrangementet lørdag den 29. november 2014.
Modeshow den 24. maj 2014 som lørdag hold ll står for.
Alle datoer fremgår iøvrigt på hjemmesiden.
Forslag til nye arrangementer:
Turudvalget: Havde p.t. ingen ideer og forslag. Karen og Anni ønskede at udtræde af
udvalget, Merete fortsætter og Lis Høj meldte sig som nyt medlem af udvalget.
Ulla foreslog et arrangement med evt. noget spændende strik og filtning.

Pkt.4: Nye medlemmer:
Susanne bød velkommen til Trykfodens 3 nye medlemmer Kirsten, Lissie og Winni.
Foreningen er herefter på 36 medlemmer – men der er fortsat plads til flere.
Pkt.5: Regnskabet:
Der var en hilsen til alle fra Anni der p.t. er indlagt
Susanne fremlagde på Annis vegne det reviderede regnskab, der blev godkendt uden
bemærkninger.
Pkt. 6: Fastsættelse af budget og kontingent:
Susanne gennemgik budgettet for 2014. Trykfodens beholdning pr. 31. december
kr. 6.228,48.
Kontingentet for 2014 blev fastsat til kr. 200.00, og bedes overført til Trykfodens konto i
Nykredit: 5471 0970796 senest 15. februar 2014. (Husk at skrive navn).
Pkt.7 Valg af bestyrelse:
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år Anni og Elga. Anni blev genvalgt.
Elga har meldt sig ud af Trykfoden.
Lilian blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Pkt.8: Valg af revisor:
Dagmar blev genvalgt til revisor.
Pkt. 9: Eventuelt:
Susanne foreslog, at der blev nedsat et udvalg idet foreningen til næste år kan fejre 10 års
jubilæum, foreningen havde stiftende generalforsamling den 12. marts 2005.
Jubilæumsudvalget kom til at bestå af: Anette fra torsdagsholdet, Lis Høj lørdag hold l, og
Kirsten B lørdag hold ll.
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