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Referat - ordinær generalforsamling Herning Husflid 

Onsdag den 6. marts 2019, 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, og inden start på dagsordenen sang vi "Du kom med alt det, der var dig". 
 
Ad 1.     Valg af dirigent 
Gunnar Christensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav 
ordet til formanden.  
 
Ad 2a.    Formandens beretning  
Vi har nu haft 3. sæson på Museumsgade, og der er kommet ro og almindelig aktivitet i lokalerne.  
Der er indkøbt en ny vaskemaskine, og vi har søgt en pulje for at kunne købe nye drejebænke. 
Samarbejdet med Historiens Hus er ikke optimalt - vi bliver ikke anset for at være en del af huset, og det giver lidt 
udfordringer. 
Vi har pt. 198 medlemmer, hvilket er en stigning i forhold til sidste år. Trædrejerne tæller 86. 
Aktiviteter uden for huset har stort set været de sædvanlige: Grøn dag for børnehaver, Søndagsfrokost på museet, 
husflidsmesse på DHE i Skjern, og en stand og børnedrejebænke i HaveOasen. Derudover har fire bestyrelsesmed-
lemmer været til Landsmøde i FORA. 
Til årets udstilling kom der ca. 465 besøgende. Vi havde i år forsøgt os med en lidt dyrere annonce på forsiden, og 
måske havde det en god effekt. Derudover tog avisen lidt tekst med. Overskuddet blev på ca. 7.000,- kr. 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 2 holdledermøder og 4 møder i udstillingsudvalget. 
Næste år forventes deltagelse i de sædvanlige arrangementer. 
 
Ad 2b.    Skolelederens beretning 
Fungerende skoleleder Grethe Mulvad aflagde beretning. Det har været et par turbulente år med overtagelse af 
funktionen, men nu er der styr på det. Der er lavet et udvalg bestående af 4 personer, som opgaverne er fordelt på. 
Der har været planlagt 9 kurser hen over året, og det er nok det antal, der bliver fremover.  6 af dem blev gennem-
ført med 50 deltagere, heraf nogle udefra. 
Der arbejdes nu på næste års kursusprogram. Trædrejerne fik ros for selv at kontakte en kursusleder til et drejekur-
sus. Det er alle velkomne til, ligesom der er åbent for nye medlemmer i udvalget - også gerne til titlen som leder. 
 
Begge beretninger blev godkendt af forsamlingen. 
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Ad 3.      Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab  
a)   Kasserer Poul Erik Møller gennemgik regnskabet og tallene. Der har tidligere været røde tal, hovedsageligt i for-
bindelse med flytningen, men nu er der et lille overskud. Formuen er pt. på ca. 89.700,- kr. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
b)  Grethe Mulvad gennemgik regnskabet for kursusvirksomheden. Efter udfordringer med tidligere regnskabsføring 
er der nu kommet styr på det og reglerne.  

Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4.     Foreningens arbejde og budget og folkeoplysningens virksomhed og budget for det kommende år 
a)  Foreningens arbejde fortsætter til efteråret, og der budgetteres med standardindtægter og -udgifter, selvom 
uventede udgifter kan give udsving. 
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 og valgt til bestyrelsen: Knud Erik Krøjgaard, Finn Christensen, Hanne Christensen. 

Som suppleanter blev foreslået og valgt: Lars Hjorth og Birthe Fisker. 

Revisor, Birte Kjøngerskov, blev genvalgt. 

Revisorsuppleant, Carlo Nørtoft, blev genvalgt. 
 
Ad 8.   Eventuelt 
En arbejdsgruppe blev nedsat til overvejelse af samarbejde om en mulig kunsthåndværkermesse i Huset nr. 7. 

Poul Erik Møller gjorde opmærksom på persondatabehandlingsreglerne. 
Henning Skipper havde hørt kommentar på udstillingen om, at de udstillede produkter var af meget høj kvalitet - 
overraskelse over, at det er hjemmelavet. 

Knud Erik Krøjgaard roste det store og uvurderlige arbejde, der udføres af alle frivillige ved forskellige lejligheder. 
Takkede Poul Erik Møller for arbejdet som kasserer igennem de seneste år. 

 
Dirigenten afsluttede med en tak for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for styring af mødet. 
 
 
Herning, marts 2019,  
referent Maj-Britt Madsen 
 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand:  Knud Erik Krøjgaard 
Næstformand: Bodil M. Pedersen 
Kasserer: Grethe Mulvad 
Sekretær: Maj-Britt Madsen 
Medlem: Finn Christensen 
  Hanne Bonnesen 
  Hanne Christensen 
Suppleanter: Lars Hjorth og Birthe Fisker 


