Referat fra generalforsamlingen den 17. januar 2009.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Arrangementer
4. Nye medlemmer
5. Aflæggelse af regnskab
6. Fastsættelse af budget og kontingent
7. Valg af bestyrelse (Anni, Lis og Susanne er på valg)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Susanne bød velkommen til 20 fremmødte medlemmer.
Pkt. 1:
Kirsten blev valgt til dirigent
Pkt.2:
Susanne aflagde beretning for 2008.
Der har i 2008 været godt fremmøde på holdene.
Susanne har deltaget i møder med Stenløse kommune blandt andet vedrørende
lokalefordeling.
Der har som tidligere været afholdt en del fællesarrangementer – pynt og pift,
undervisning i syning af undertøj, undervisning i brug af overlocker, workshop med
taskesyning, aftenarrangement til C & C i Værløse, weekend til Stavn,
juledekorationer og modeshow ved afslutningen.
Tak for hjælpen og engagementet i det forløbne år.
Vi havde søgt Egedal Kommune om et tilskud på 37.500,- kr. Vi fik bevilget 2.000,kr. som var øremærket til kurser. Disse midler skulle være brugt inden den 1. januar
2009.

530,- kr. er returneret til Kommunen, da de fleste af de kurser vi benytter bliver
tilbudt først på året.
Vi mangler én til at stå for Trykfodens hjemmeside. Susanne har fået overdraget
rettighederne. Elsebeth undersøger om hun har en kollega der kan hjælpe os på vej.
Det er vigtigt, at hjemmesiden altid er opdateret.
Pkt.3:
Den 7. – 8. februar 2009 er der Messe i Roskilde.
Der afholdes modeshow den 16.maj. Slutdatoen for syning er den 30. maj.
Den 25. – 27. september (eller den 18. – 20. september) bliver der en tur til Stavn.
Karen aftaler datoen og Elga og Dagmar arrangerer turen.
Julearrangementet afholdes lørdagen før 1. søndag i advent (28.november 2009)
Pkt.4:
Trykfoden har på nuværende tidspunkt 31 medlemmer - så der er plads for optagelse
af nye. Indmeldelsesgebyret er 300,- kr og 300,- kr. i kontingent for 2009.
Inga laver et udkast til opslag, som sættes op på Egedal Kommunes biblioteker.
Pkt.5:
Regnskabet er ikke revideret, men Dagmar klarer det hurtigst muligt. Der var ingen
bemærkninger til regnskabet.
Pkt. 6:
Der var ikke indkommet forslag.
Pkt.7:
Budgettet blev godkendt. Kontingentet for 2009 blev fastsat til 300,- kr. Beløbet
bedes indbetalt til Trykfodens konto: 1420 – 6878132104 senest den 28.
februar 2009.
Pkt.8:
Susanne, Kirsten og Merete Parbst blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Susanne som formand og Kirsten
som sekretær.
Pkt.9:

Dagmar blev valgt til revisor.
Pkt. 10:
Ingen bemærkninger.
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