Referat af generalforsamlingen i Trykfoden den 12. januar 2012.

Susanne bød velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i foreningen, der var
25 fremmødte medlemmer.
Pkt. 1: Valg af dirigent:
Lis blev valgt til dirigent.
Pkt.2: Bestyrelsens beretning:
Susanne aflagde beretning for 2011.
Bestyrelsen har i 2011 været sammensat således:
Formand Susanne, kasserer Lene, sekretær Kirsten samt Elga og Merete.
Der har været følgende aktiviteter for medlemmerne i 2011.
Rundvisning på det Kgl. Teaters Gamle Scene.
Smykkefremstilling.
Modeshow, som er blevet en tradition.
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 orienterede om det indbrud, der havde været. Lørdag hold ll`s pengekasse med
ca. 600 kr. var stjålet samt vores nøgler.
Susanne takkede alle, der havde gjort noget for foreningen.
Susanne spurgte om hjemmesiden TRYKFODEN blev brugt, og om noget skulle gøres
anderledes.
- Forsamlingen tilkendegav, at siden bliver brugt. Der var ingen bemærkninger til evt.
ændringer.
Pkt. 3: Kommende arrangementer i 2012:
Karen hjælper/vejleder som i ”gamle dage” torsdag den 22. marts og lørdag den 24. marts.
Modeshow lørdag den 12. maj som lørdag hold II stå for.
Julearrangementet lørdag den 1.december.

Forslag til nye arrangementer:
Merete orienterede om fremstilling af silketørklæder farvet med batik. Hvilket der var stor
interesse for. Merete, der vil stå for undervisningen, prøver at finde 2 datoer i foråret.
Nærmere herom senere.
Susanne foreslog smykkefremstilling af cykelslanger med ekstern underviser.
Undervisning og materiale som er egenbetaling koster 100 kr. Smykkerne kan se på
www.jtolsen.dk
Også her var interessen stor, så Susanne undersøger mulighederne for undervisning.
Der blev endvidere foreslået en tur til Operahuset.
Karen spurgte om der var interesse for forskellige arrangementer måske af 2-3 dages
varighed. Da flere medlemmer tidligere har været på succesfulde ture, blev der nedsat en
arrangementsgruppe bestående af Karen, Anni og Merete.
Pkt.4: Nye medlemmer:
Trykfoden har fået 1 nyt medlem Pia.
Foreningen er herefter på 33 medlemmer – men der er fortsat plads til flere.
Pkt.5: Regnskabet:
Lene gennemgik det reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt.6 Indkomne forslag:
Karens forslag behandlet under pkt. 3.
Pkt. 6: Fastsættelse af budget og kontingent:
Lene gennemgik det uddelte budget. Der skal ikke betales kontingent for 2012.
Pkt.7 Valg af bestyrelse:
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år Lene og Elga. Elga blev genvalgt.
Lene havde tidligere overfor bestyrelsen tilkendegivet, at hun gerne så sin plads overtaget
af en anden. Bestyrelsen foreslog herefter Anni, der blev valgt.
Susanne takkede Lene for hendes arbejde som kasserer gennem 7 år.
Pkt.8: Valg af revisor:
Dagmar blev genvalgt til revisor, og til revisorsuppleant blev Anette genvalgt.

Pkt. 9: Eventuelt:
Fra forsamlingen var der ønske om yderligere et modeshow i løbet af efteråret.
Torsdagsholdet har lovet at stå for dette arrangement.
Lis takkede for god ro og orden. Efter en kort pause gik vi bordet rundt, hvor hver enkelt til
stor inspiration viste og fortalte om de ting de havde lavet.
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