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Referat - ordinær generalforsamling Herning Husflid 

Tirsdag den 24. august 2021, Museumsgade 32 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse og godkendelse af  

a)  formandens beretning 
b)  skolelederens beretning 

3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 
a)  foreningen v/kassereren 
b)  folkeoplysningen v/skolelederen  

4. Drøftelse af 
a)  foreningens arbejde det kommende år 
b)  folkeoplysningens virksomhed det kommende år 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 
6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og brugerbetaling 
7. Valg af 

a)  3 bestyrelsesmedlemmer 
b)  2 suppleanter 
c)  1 revisor 
d)  1 revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
 
Formanden bød velkommen til en noget forsinket generalforsamling. 
 
Ad 1.     Valg af dirigent 
Poul Erik Møller blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til 
formanden.  
 
Ad 2a.    Formandens beretning  
Vi har nu haft 5. sæson på den nye adresse. Starten på efteråret gik fint, men det endte med mange restriktioner, og 
fra jul til hen i foråret var vi helt nedlukket.  
Smittetallene i efteråret gjorde, at vi i udstillingsudvalget tog beslutning om at aflyse udstillingen i 2021. Men vi kører 
på i 2022 som hidtil. Det bliver den 5. marts. 
Vi har pt. 191 aktive medlemmer og 5 passive. En lille nedgang, som primært skyldes dødsfald og corona. 
Der har været 3 bestyrelsesmøder, 1 holdledermøde og 2 møder i udstillingsudvalget. 
I august deltog vi i søndagsfrokosten arrangeret af Historiens Hus. 
Et enkelt hold (væverne) er startet på nuværende tidspunkt - resten kommer i begyndelsen af september. 
Den 6. og 7. november er der husflidsfestival i Skjern, hvor vi har en lille stand. 
Det årlige besøg i Haveoasen er endnu ikke aftalt, men vi forventer at skulle derud i efteråret. 
Penge søges hos fonde osv. til nye spændpatroner og skydelærer. 
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt. 
 
Ad 2b.    Skolelederens beretning 
Fungerende skoleleder Grethe Mulvad havde ikke meget at sige grundet det specielle år. Der har været arrangeret 6 
kurser, men ikke alle blev afholdt. Holdene må gerne selv arrangere et relevant kursus. 
På kurset i peddigrør deltog 10, og på opfølgningen i efteråret deltog 5. Tekstiltryk m/broderi havde deltagelse af 8. 
Grethe Mulvad ønsker ikke længere at stå som skoleleder og trækker sig derfor. Der søges en ekstra til udvalget ud 
over Else Christensen og Hanne Bonnesen. Overvej eventuelle emner. 
Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 
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Ad 3.      Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab  
a)   Kasserer Grethe Mulvad gennemgik regnskabet og tallene, der viste et resultat på 21.674 kr. for 2020.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
b)  Grethe Mulvad gennemgik kort resultatopgørelsen.  

Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4.     Foreningens arbejde og budget og folkeoplysningens virksomhed og budget for det kommende år 
a)  Formanden nævnte, at vi forventer normal husflidsdrift de kommende år. Tallene er indsat på baggrund af tidlige-
re tal. 
b)  Folkeoplysningens budget er nogenlunde det samme. 

Begge blev godkendt. 
 
Ad 5.  Indkomne forslag fra medlemmerne  
Ingen forslag var indkommet. 
 
Ad 6.   Forslag fra bestyrelsen 
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent og brugerbetaling, der blev vedtaget: 
Uændret medlemskab og brugerbetaling på henholdsvis 100 kr. og 200 kr. og 150 kr. ekstra for drejere. 
 
Ad 7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
Følgende blev foreslået til bestyrelsen: Knud Erik Krøjgaard, Birthe Fisker, Hanne Christensen og Arne Frederiksen. 
Efter en stemmerunde blev Knud Erik Krøjgaard, Hanne Christensen og Birthe Fisker valgt. 

Som suppleanter blev foreslået og valgt: Lars Hjorth og Alan Egestad. 
Revisor: Birte Kjøngerskov ønskede ikke genvalg. Carlo Nørtoft opstillede og blev valgt. 

Som revisorsuppleant blev Elisabeth Jensen valgt. 

 
Ad 8.   Eventuelt 
Knud Erik Krøjgaard takkede Finn Christensen for hans arbejde i bestyrelsen. Grethe Mulvad fik en stor tak for at stå 
som kursusleder og alle fik en opfordring om at tænke over en mulig afløser. 

Arne Frederiksen spurgte til kursusafdelingen, og hvad arbejdet indebærer. Grethe forklarede opbygningen. 

 
Dirigenten afsluttede med en tak for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for styring af mødet. 
 
 
Herning, september 2021,  
referent Maj-Britt Madsen 
 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand:  Knud Erik Krøjgaard 
Næstformand: Hanne Christensen 
Kasserer: Grethe Mulvad 
Sekretær: Maj-Britt Madsen 
Medlem: Birthe Fisker 
  Bodil Pedersen 
  Hanne Bonnesen 
   
Suppleanter: Lars Hjorth og Alan Egestad 


