
Referat generalforsamling i Visborg Husflidsforening den 1/7 2021. 

 

1. Valg af dirigent. 

Conrad Conradsen vælges til dirigent og Niels Jørgen Sloth tager referat. 

2. Aflæggelse af beretning. 

Jens – formand og konstitueret leder - aflægger beretning. 2020 begynder som planlagt, men så 

kommer Corona, og det hele lukkes ned. Mest af alt mangler udstillingen sidst på foråret. Der var 

kurser i efteråret 2020 – dog med et lidt mindre antal deltagere end vanligt. De forskellige 

udenlandske kursusledere kom heller ikke til landet, så disse kurser aflyses. Inden Jul 2020 lukkes 

igen det hele ned. Jens blev konstitueret skoleleder da Michelle rejste til Grønland. Der er via 

fondsmidler samlet penge ind til ny belysning i hele Husfliden. Donationerne kommer fra: 

Sparnord, Juttlander, Himmerlandsfonden, en anonym giver, Nordlys, Svend Nielsen og Herdis 

Myginds` Fond. Det har givet en helt andet belysning i lokalerne, så nu kan man blandt andet se at 

brodere. Da det er LED, der er sat op, vil der også blive sparet på elforbruget. Helle gør rede for 

sagen omkring den tidligere skoleleder Ruth. Der kører både en civilsag og en straffesag mod 

hende for bedrageri og mandatsvig. Sagen bliver formodentlig afgjort i løbet af efteråret 2021. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Rikke gør rede for årets gang set fra den økonomiske side. Årets resultat blev 103.553 kr. Der er 

dog usikkerhed om tilbagebetaling af tilskud til kommunen. Revisorerne roser regnskabsførelsen. 

Både beretning og regnskab godkendes enstemmigt. 

4. Drøftelse af program og indhold af medlemsaktiviteter og klubvirksomhed for de 

kommende år. 

Der køres videre med de sædvanlige kurser, og der forsøges samtidig med diverse nye tiltag. Der 

kommer i efteråret trædrejere fra både Sverige og Norge. Måske kunne man tænke i et ”Nordisk 

projekt”. Der arbejdes på at genoptage både fællesspisning og banko. Der arbejdes på at dublere 

flere kurser, så der bliver plads til nye deltagere. Måske kunne det være en ide med kurser hen 

over sommeren. Kommer der elektronik igen? Der opfordres til at komme med ideer til aktiviteter 

og kurser. Der efterlyses kunstmaling/billedkunst. Kunne man lave en klippekortordning på nogle 

af kurserne? Hvordan kommer vi ud til folket med nyheder og programmet. Alle opfordres til at 

omtale Husfliden der,  hvor man nu har sin gang. 

5. Indkomne forslag. 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

 



6. Valg til bestyrelsen. 

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og de næste 2 år. På valg er Birthe Jensen, Helle Larsen 

og Søren Melgaard. Helle og Birthe genvælges og Else Rasmussen indtræder i bestyrelsen i stedet 

for Søren, der ikke genopstiller. 

Charlotte Boeriis og Michael Mayo genvælges som suppleanter. 

7. Valg af revisor 

Ulla Otte er på valg, og hun genvælges. Diana Jensen genvælges som revisorsuppleant. 

 

Niels Jørgen Sloth 

 


