
Referat af generalforsamlingen i Trykfoden den 22. januar 2011. 
 
 
Susanne bød velkommen til den 5. 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 2010.  
 
Bestyrelsen har i 2010 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 2010. 
 
Smykkefremstilling. 
Modeshow, som er blevet en tradition. 
Workshop med flet tasker. 
Tur til Kre-stoffer med få deltagere. 
En lørdag og en torsdag hvor Karen hjalp som i ”gamle dage”. 
Julearrangement som vi også holder hvert år før 1. søndag i advent. 
 
Susanne takkede alle der havde givet en hjælpende hånd med ved ovennævnte 
arrangementer. 
 
Susanne spurgte om hjemmesiden blev brugt, og om noget skulle gøres anderledes. 

- Hjemmesiden bliver brugt, og er fin som den er.      
 
Pkt. 3: Kommende arrangementer: 
 
Smykkefremstilling den 12. marts 2011 som Merete vil stå for. 
Modeshow den 28. maj 2011 som Ketty, Lillian, Kirsten H og Kirsten B vil stå for. 
Julearrangementet lørdag den 26. november 2011. 
 
Forslag til nye arrangementer:  
 
Der blev stillet forslag om en guidet tur til Kgl. Teaters gamle scene, hvor der ville være 
mulighed for at se teaterets systue mm. En rundvisning koster ca. 1.800 kr. og deltagerne 
skal selv betale. Da et stort flertal blandt medlemmerne tilkendegav at være interesserede 
undersøger Susanne muligheden.  
   



Merete undersøger muligheden for undervisning med en sammenblanding af stofferne uld 
og silke. 
 
  
Pkt.4: Nye medlemmer: 
 
Susanne bød velkommen til Trykfodens 4 nye medlemmer Anette, Sanne, Eli og Shahida. 
Foreningen er herefter på 34 medlemmer – men der er fortsat plads til flere.   
 
Pkt.5: Regnskabet: 
 
Da Lene desværre var fraværende gennemgik Susanne det reviderede regnskab, der blev 
godkendt uden bemærkninger. 
   
Pkt. 6: Fastsættelse af budget og kontingent: 
  
Susanne gennemgik ligeledes budgettet for 2011. Med en beholdning på kr. 4.595,98 har 
bestyrelsen besluttet, at der for 2011 skal indbetales kontingent. Kontingentet er fastsat 
til kr. 300,00 og skal indbetales til foreningens bankkonto i Nordea  
Reg.nr. 1420 Konto nr. 6878132104 senest 28. februar 2011. Husk at skrive eget navn 
i teksten til modtageren.    
  
Pkt.7 Valg af bestyrelse: 
 
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år Kirsten, Merete og Susanne, som alle blev 
genvalgt med akklamation. 
 
Pkt.8: Valg af revisor: 
 
Dagmar blev genvalgt til revisor, og til revisorsuppleant blev Anette valgt.  
 
Pkt. 9: Eventuelt: 
 
Merete fremførte, at der fortsat er griseri i køkkenet efter malerholdet, det er især vasken 
der er ulækker. Susanne vil kontakte pedellen.  
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