
Referat af generalforsamling d. 25. marts 2022 

Valg af dirigent blev Conrad Conradsen 

Referent Lone M Nielsen 

Punkt 2. Beretning fra formand:  

Vi var desværre igen i 2021 lukket ned af Corona i foråret, dermed blev udstillingen igen aflyst. 

Vi har kørt de faste kurser i efteråret, blomster, trædrejning, keramik, glas porcelænsmaling samt 

weekendkurser, der har været pænt med kursister på holdene. Flere hold har været fuldt besat. 

Vi har haft problemer med vores rengøring, dette er nu løst da Line Lund har overtaget opgaven, 

velkommen til Line Lund. 

Forespørgsel på hjælp til udvendigt og indvendigt vedligehold, formanden takker i den forbindelse Conrad 

Conradsen og Charlotte Boeriis for hjælpen ved stormskaden. 

Straffesagen blev nævnt, den kommer nu for retten. 

Bestyrelsen fik tak for deres store arbejde, tak til revisor og lærer samt tak til Rikke for hendes store 

indsats. 

Beretningen blev godkendt  

Punkt 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Årets resultat blev -35.532,32 dette skyldes at vi ikke har kunnet gennemføre undervisning pga. Corona og 

dermed skulle betale 88.000 kr. tilbage i undervisnings samt lokale tilskud, vi fik lov at beholde tilskuddet 

for debat. Vores el er blevet dyrere og varme udgiften er gået fra ca. 2800,00 til 4970,00 pr måned. 

Der blev foreslået natsænkning på varmen, dette vil dog kræve besøg af en energi konsulent som koster 

omkring 5000,-  

Regnskabet blev godkendt  

Punkt 4.  

Her kom forslag til kurser i filtning, knivsmed, vævning, ægge dekorering samt rakukeramik, vi mangler en 

del for at kunne afholde disse kurser, noget kan laves noget skal indkøbes. 

Punkt 5. indkommende forslag 

Forslag fra Conrad om oprettelse af en støtteforening for Visborg husflid. 

Støtteforeningen skal støtte Visborg Husflid i sin udvikling, med nyanskaffelser som vil være til gavn for 

Visborg husflid. 

Støtteforeningen skal have egen bestyrelse på 3 medlemmer (der ikke må være i husflidens bestyrelse) 

samt egne vedtægter. De 3 bestyrelsesmedlemmer skal være torveholdere på opgaver samt søge Fonde, og 

flytte opgaver fra Visborg husflids bestyrelse. 

Conrad arbejder videre med forslaget. 

Punkt 6. Valg til bestyrelse 



Jens Lund blev genvalgt for 2 år 

Charlotte Boeriis blev genvalgt for 2 år 

Hanne Jensen blev genvalgt for 2 år. 

Diana Jensen blev valgt for 2 år  

Michael Mayo blev valgt for 1 år 

Som suppleanter blev Anine Støvring samt Aage Nielsen valgt for 1 år 

Punkt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Conrad Conradsen blev valgt til revisor 

Helle Larsen blev valgt som suppleant 

Punkt 8. Eventuelt 

Her forslog Søren Mousten, at man tildeler Rikke Lund en form for honorar for hendes store arbejde med 

regnskabet og bilag.  

 

 

 

 

 


