Vævepigerne

21. feb. 2019

Bestyrelsens beretning for væveåret 2018.

Indledning
I væveoasen mødes ca. 10-20 vævepiger mandage og onsdage til fælles inspiration
og produktion af diverse håndarbejde. Der hersker en stemning af begejstring og
inspiration. En oplevelse af, at der er altid god hjælp at hente hvis man går i stå, har
brug for hjælp til større opgaver.
Vi er ved udgangen af 2018, ca. 59 medlemmer. Vi har haft en lille nedgang i
medlemstallet, dels ved naturlig afgang og så er der flere der er bor langt væk. Der
er har været en lille tilgang af nye medlemmer men lidt flere udmeldinger i 2018. Så
vi, ved udgangen af 2018 ender med et medlemstal på 59.
På Fremmøde statistikken er der et gennemsnitligt fremmøde på 41 personer om
ugen. Det er efter bestyrelsen overbevisning et fantastisk flot fremmøde i forhold til
medlemstallet og i forhold til at en del af disse medlemmer ikke er aktive.
I bestyrelsen vil vi godt rette en tak til Karen Bach for udarbejdelse af
mødestatistikken.

Bestyrelsens arbejde
I bestyrelsen arbejder vi fortsat med ”flad ” ledelsesstruktur. Vi har holdt ca. et
møde om måneden. Til møderne deltager bestyrelsen og suppleanterne. Referatet
af disse møder bliver hængt op på opslagstavlen i væveoasen. Det er bestyrelsens
opfattelse at det fungerer fint med den struktur vi har valgt for foreningen. Når det
så er sagt skal det påpeges at det ikke ville fungere hvis ikke vi havde alle de udvalg
vi har. De gør med hver deres arbejdsområde en kæmpe indsats for foreningen.
Vi kommer til at mangle nye medlemmer til bestyrelsen i det kommende år.
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Arrangementsudvalget.
Udvalget har sørget for at planlægge diverse ture og aktiviteter for foreningens
medlemmer. Udvalget har stået for planlægning og afholdelse af håndarbejdets
dage. Det er til stor glæde at disse aktiviteter er en del af vores forening og i
bestyrelsen vil vi godt takke for det arbejde til gavn for alle.
Bladudvalget.
3 gange om året udkommer islættet. Bladudvalget sørger for indsamling af artikler
om de aktiviteter der har været afholdt. Der bliver så trykt et fint lille blad med
billeder og beskrivelser til glæde for alle vævepiger. Bestyrelsen udsender med
jævne mellemrum nyhedsbreve om hvad der aktuelt sker i foreningen.
Hjemmesiden.
En del aktiviteter med billeder er også at finde på hjemmesiden. Der bliver løbende
revideret og skrevet ind på hjemmesiden. Det er en kæmpe hjælp for foreningens
virke og til stor gavn.
Biblioteksudvalget.
Biblioteksudvalget har det fine overblik over biblioteket. Der bliver hvert år afsat
penge til nyindkøb af bøger.
Oldfruerne.
Vi vil i bestyrelsen godt rette en stor tak til oldfruerne for organisering af rengøring.
Derudover sørger oldfruerne for at indkøbe kaffe og the, således at der aldrig
mangler noget.
Fordeling af væve.
Vi har et meget fint udvalg der har overblikket over hvad der væves og på hvilken
væv. Der er i løbet af 2018 kommet et par nye store væve med rigtig mange
vævemuligheder. Det er en kæmpe hjælp for foreningen at vi har et udvalg der har
overblik over vævene.
Der er indimellem anmodninger om at få sin egen væv opstillet. Vi er i bestyrelsen
enige med fordelingsudvalget om at det er ikke en mulighed der kan stilles til rådig
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hed. Vi har rigtig mange rigtig gode væve, en del af disse står indimellem tomme og
ubrugte hen. Man har den mulighed at man henvender sig til fordelingsudvalget og
siger hvad man gerne vil væve, bredde, behov for skafteantal og måske også ca. tid
man har behov for væven. Fordelingsudvalget vil så i løbet af meget kort tid finde en
væv der passer til det behov. Vi må udnytte de væve der allerede står i væveoasen.
Derudover fines der et materiale udvalg. Vi har en del fælles garn. Der bliver
løbende indkøbt nyt. Meningen er ikke at man skal lave hele projekter af det garn.
Man kan bruge til en enkelt stribe så man ikke selv kommer til at have et stort lager
af en farve man kun har brugt en stribe af. Der står gram priser og findes en kasse til
betaling af den mængde man har brugt.

Årets gang med vævepigerne 2018
8. januar fra kl.14-18 var der traditionen tro nytårskur. 30 vævepiger deltog i
arrangementet med bobler og tapas.
Løbbindings kursus ved Hanne Jonassen d. 8 og 22 januar. 12 vævepiger deltog.
27. januar. Eva Castberg udstilling på Humlebæk bibliotek, med deltagelse af rigtig
mange vævepiger. Meget fin udstilling til inspiration for alle vævepiger.
29.januar. Generalforsamling, hvor de nye vedtægter blev vedtaget efter
afstemning. Deltagelse af mindst 24 vævepiger.
21. februar. Besøg i garnforretningen fru Pigalopp i Hillerød. 8 købelystne vævepiger
deltog.
Båndvævningskursus ved Gritt Bølling d. 5 og 12 marts. 6 vævepiger deltog
28. marts påskefrokost i VæveOasen. Samtidig festligholdelse af Beates 90 års
fødselsdag. 19 vævepiger deltog. Menuen var nystegte fiskefiteter, tatar og
ostebord.
17.april. Bustur til Odense sammen med Holbo Herred til udstillingen: På kryds og
tværs i den tekstile verden. 3 vævepiger deltog.
24. maj. Tur til Roskilde, stof og stil. 4 vævepiger deltog.
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18.juni. Sommerfrokost i VæveOasen kl. 12. 15 vævepiger deltog.
18.august. Sundtoldsmarked i Helsingør 8 vævepiger deltog med vævning,
plantefarvning og vikingejul. Et kæmpe arbejde der krævede en del forberedelse. Vi
deltager ikke som forening næste år.
Workshop i plantefarvning. D 20 og 27 august. Gritt Bølling og Elisabeth Jensen var
tovholder. Begge dage.
25. oktober: Bustur til Glimåkra vævedage. Ca. 40 deltagere. Dels fra vores egen
forening men også en del fra andre foreninger (Holbo Herred og Helsingør). Vibeke
Haldens afgangsprojekt var udstillet på vævestolsmusset.
29. september. Inspirationsdag kl. 10-13 med kaffe/the og boller. 7 vævepiger
deltog.
6.o oktober. Eva holdt åbent hus i anledning af sin halvrunde fødselsdag fra kl. 1215.
1-3 november. Håndarbejdets dage: Tema: Bånd-Kurve-tasker-tæpper. Der var
forberedt kits med vikingehjul og garn til salg på udstillingen. Mange vævepiger
deltog i aktiviteterne med at få cafe, køkken og udstilling/salg til at fungere.
17.december. Juleafslutning med alt hvad hjertet kunne begære på buffeten til
formiddagsholdet. 17 deltagere. Aftenholdet fik traditionen tro gløgg og æbleskiver
og pakkespil. 14 vævepiger deltog

TAK – ikke mindst til alle de medlemmer, der i hverdagen er med til at skabe og
vedligeholde den gode ånd, den fantastiske vidensdeling og den
åbenhed/rummelighed, der hersker i vores forening, og som gør VÆVEOASEN til et
dejligt sted at være.

Vævepigernes Bestyrelse
21 februar 2019
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