Referat fra generalforsamlingen den 23. januar 2010.
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 (Elga og Lene er på valg)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Susanne bød velkommen til den 4. generalforsamling i foreningen, der var
18 fremmødte medlemmer.

Pkt. 1: Valg af dirigent:
Lis blev valgt til dirigent.

Pkt.2: Bestyrelsens beretning:
Susanne aflagde beretning for 2009.

Bestyrelsen har i 2009 været sammensat således:
Formand Susanne, kasserer Lene, sekretær Kirsten samt Elga og Merete.

Der har været afholdt bestyrelsesmøder og vi har deltaget i møder som kommunen
har afholdt.

Der har været følgende aktiviteter for medlemmerne i 2009.

Modeshow.
Æskeworkshop.
Tur til Jylland bl.a. til Staun.
En lørdag og en torsdag hvor Karen har hjulpet som i ”gamle dage”.
Julearrangement, som afholdes hvert år før 1. søndag i advent.

Susanne takkede alle, der havde givet en hjælpende hånd med ved ovennævnte
arrangementer.
Susanne orienterede om den nye hjemmeside, og appellerede til, at medlemmerne
brugte den og evt. komme med nye ideer til siden.

Pkt 3: Kommende arrangementer:
Smykkefremstilling den 27. marts 2010 som Merete står for.
Modeshow den 29. maj 2010 som Tove, Ketty, Lillian og Kirsten står for.
Julearrangementet lørdag den 27. november 2010 .

Der blev foreslået en tur til KreStoffer i Odense. Bestyrelsen finder en dato i
september.

Pkt.4: Nye medlemmer:
Susanne bød velkommen til Trykfodens to nye medlemmer Ulla og Kirsten.
Foreningen er herefter på 30 medlemmer – men der er fortsat plads til flere.
Indmeldelsesgebyret er 300,- kr. og 150,- kr. i kontingent for 2010.

Pkt.5: Regnskabet:

Lene gennemgik det reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 6: Fastsættelse af budget og kontingent:
Lene gennemgik budgettet for 2010. Med en beholdning på kr. 7.687,66 der
fmt. vil dækker udgifterne i 2010, er der ikke behov for at indbetale kontingent for
2010.

Pkt.7 Valg af bestyrelse:
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år Elga og Lene, begge blev genvalgt med
akklamation.

Pkt.8: Valg af revisor:
Dagmar blev genvalgt til revisor.

Pkt. 9: Eventuelt:
Torsdagsholdet påpegede, at klippebordene var stablet op og lå oven på hinanden når
de kom, hvilket var generende, men da der ingen regler er for, hvordan lokalerne skal
fremtræde ved brug og efter brug, kan man ikke fra bestyrelsen påpege dette.

