
 

Referat fra generalforsamlingen 2020

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 10.30

Vi var 25 medlemmer til mødet og Elisabeth B. bød velkommen. Der var lagt op til
at de, der kunne havde en ret med til fælles frokost efterfølgende.

1. Til dirigent valgtes Karen og som referent Anna.
Karen konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt.

2. Til stemmetællere valgtes Annette og Kirsten Sveinbjørnsson.
3. Bestyrelsens beretning blev i løse træk gennemgået af Elisabeth B. men hele beretningen 

vil være at læse på hjemmesiden.
4. Orientering fra udvalgene.

 Arrangementsudvalget ved Inge beklagede, at Elisabeth J. har valgt at stoppe i 
udvalget, men at Marianne D. har indvilliget i at gå ind i stedet. Der blev ligeledes 
redegjort for den planlagte tur til Stockholm senere i februar, hvor 16 vævepiger + to 
ægtefæller deltager. Foreningen ansøges om bidrag til entre udgifter til Märta Måås 
Fjetterström udstillingen på Stockholm slot. Endvidere beder udvalget om IT-bistand, 
hvis nogen skulle have lyst. 

 Bladudvalget: Elisabeth B. fortalte om vores kære Islæt, der tidligere er kommet 2-3 
gange om året, men som nu lukkes ned pga. manglende indlæg, og fordi det ikke er 
meningen, det kun skal være ”Elisabeths blad”. Og fordi vi jo er gået ind i en moderne 
tid, hvor alle bruger nettet, så vi må fremover kigge mere på hjemmesiden, 
vaevepigerne.dk. Ingen andre meldte sig til at tage over.

 Hjemmesiden: Eva C. laver løbende opdateringer og beder arrangementsudvalget 
komme med oplysninger om planlagte aktiviteter. Der er lavet et link til afholdte 
aktiviteter samt et nyt billedgalleri. Baggrundsfarven er skiftet ud til en lys grå, der gør 
det nemmere at læse. Der ønskes en liste over vores biblioteksbøger til hjemmesiden, 
men det kræver, at nogen laver en sådan liste. Biblioteksudvalget overvejer om det er 
muligt at lave en sådan liste. Kirsten vil gerne gennemse og renskrive den liste, der 
tidligere er lavet. Og så må vi i øvrigt se hjemmesiden som afløser for Islættet.

 Biblioteksudvalget: Formelsamlingen er desværre forsvundet, den efterlyses!! Og så 
bedes Stockholmsfarerne om at kigge på bøger der, som kunne være interessante for 
væverne.

 Oldfruerne: Annette fortæller, at rengøringen fungerer fint, der synes at være respekt 
for smiley-kosten, når den hænger på ens væv. Borgerligt ombud!

 Fordeling af væve/lokaler/materiel:  Vi har fået flere medlemmer, så der er brug for lidt
hurtigere rotation på vævene. Annette vil prikke til dem, der måske er lidt langsomme 
til at væve ned. Og man bedes sige til, hvis man opdager fejl og mangler på en væv, så 
det kan udbedres. Grit opfordrer til, at man lader diverse pinde og snore ligge på den 
væv, hvor de hører til. Ikke låne!  Intet materiel indkøbt i 2019. Susan ønsker ikke 
længere at varetage indkøb af garn til vores ”butik”. Anna prøver at overtage.
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     5.   Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019.
Der mangler kontingentindbetalinger fra 18 medlemmer, der vil blive rykket venligt. 
Bodil har fået hjælp og gode råd af Bente med det fine årsregnskab, som kort blev 
gennemgået og godkendt af generalforsamlingen, så det kan indsendes til kommunen i 
underskrevet stand. Vi har et pænt beløb stående i banken, hvilket er dejligt, og så har vi 
fået det almindelige medlemstilskud fra kommunen (for over 50 medlemmer). Vi føler at, 
vi er blevet snydt ved at melde foreningen ind i Garnindkøbsforeningen, da bestyrelsen 
herfor overvejer at lukke foreningen. Vi kan dog stadig købe af de spændende garner, så 
skynd jer at gøre en spændende handel. Vores formue er på 29.351 kr, men vi har et 
underskud på 3.747 kr for 2019, ligeledes er der budgetteret med et lignende underskud for
2020. Så der tæres en del på egenkapitalen, og den største udgift i 2019 var installation og 
indkøb af opvaskemaskinen.

      6.  Budgettet for 2020: Der diskuteredes en eventuel kontingentforhøjelse i 2021. Hvad er
           baggrunden for en stigning? Skal vi opbygge en formue med henblik på indkøb af nye
           (brugte) væve? Enighed om, at det er godt med en vis buffer, hvis vi evt. pludselig skal
           betale husleje, varme og el pga. af diverse sparerunder i kommunen. Vi går i tænkeboks
           for at formulere behovet, så det kan komme med på næste års generalforsamling. 
      7. Forslag fra bestyrelsen: Forslag om at vi ændrer navn til noget mere nutidigt:

Stemmeseddel udsendt til samtlige medlemmer. 25 er kommet retur, 11 stemmer for at vi 
skal hedde Humlebæk Vævekreds, 6 for Humlebæk Væveforening, plus diverse andre 
forslag. 1 stemte imod. Der er stemning for at skifte navn, men vi skal undersøge, hvad det
kommer til at koste for foreningen, da navnet skal ændres flere steder. Der vil være et helt 
konkret forslag til næste års generalforsamling.
Sundtoldmarkedets venner:  Ingen deltager i Sundtoldmarkedet mere, så der er enighed om
at melde vores forening ud.
Evas forslag om at skrotte ”Montebellovæven og indkøbe en ny brugt til ca 9000 kr samt 
Grits tilbud om at overtage hendes store væv for 8000 kr blev ikke vedtaget ved en 
afstemning med håndsoprækning. Der er ikke budgetteret med indkøb i den 
størrelsesorden. Annette har vævet på ”Montebello” i flere år og mener ikke, den er så 
dårlig, at den ikke kan bruges mere. Kirsten S. tilbyder at afprøve den til sit næste projekt. 
Desuden: hvad er behovet for store væve hos os? De fleste bruger 4 skafter og 4 tramper. 
Vi har 4 væve med 8-12 tramper og 8 med 6 tramper plus diverse tangentvæve. (Annettes 
oplysninger). 

      8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6 stk. 3 og 4. Anna ønsker ikke genvalg,
           men Grethe Bloch træder ind i stedet, da ingen andre havde lyst.

Derefter holdt Bodil en overvældende tale til Anna (der blev meget rørt) og Elisabeth 
overrakte den flotteste buket og garngavekort som afskedsgave. Utrolig flot, mange tak!

      9.  Valg af suppleanter til bestyrelsen. Marianne H. og Mette Melvin er begge villige til
genvalg.

    10.  Valg af revisor: Lisbeth Holdum tilbød at være revisor igen næste år.
    11.  Nedsættelse/fortsættelse af udvalg for 2020:

Arrangementsudvalget fortsætter med Inge, Helle og Susanne. Marianne D. træder ind, og 
aftenholdet spørges, om nogen af dem har lyst til at deltage.
Hjemmesiden: Eva fortsætter
Oldfruerne: Annette, Susanne og Anna fortsætter.
Biblioteksudvalget fortsætter (Elisabeth B. og Marianne H.)
Fordeling af væve: Annette og Grit fortsætter. Garnindkøb Anna.

12. Eventuelt:  
Samarbejdet med skolerne går fint og flot, der har for nylig været afholdt 3 dage med hver 
sin 4. klasse (ca. 70 børn), børnene var alle som én vældig positive og glade for 



arrangementet. Der er planlagt en dag med en 10. klasse fra Rudolf Steiner skolen i februar
måned. Grit, Marianne D., Inge, Farangis, Helle og Laila er meget glade for på den måde 
at give undervisning til de næste generationer. Der gøres brug af vikingehjul, rammevæve, 
nålefilt mm. Det hele starter med speeddating på Krogerup Højskole, hvor skolelærere fra 
området får tilbud om en dags undervisning til en skoleklasse, og der har været stor 
tilfredshed med tilbuddet, måske også fordi det er et gratis tilbud.
Bodil fortalte om det høringssvar, der er sendt tilbage til kommunen, hvor også dette tilbud
blev nævnt.
Karen takkede for god ro og orden og erklærede mødet for afsluttet.

13. næste møde i bestyrelsen: 3.februar kl. 13. 


