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Jerslev Husflid  

 

 

 
Referat fra generalforsamling i Jerslev Husflid 

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 
i foreningens lokaler, Borgergade 30-1, 9740 Jerslev   

  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Valg af stemmetællere  
4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning  
5. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab  
6. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter  
7. Fastsættelse af kontingent  
8. Indkomne forslag 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter   
 
Bestyrelse – på valg er:  
Mona Thomsen – modtager genvalg 
Britta Nielsen – modtager genvalg 
 
Suppleanter - på valg er:   
Inge-Lise Nielsen – modtager genvalg 
Helene Riisager – modtager ikke genvalg 
 
10. Valg af revisor og suppleant.    
 
På valg er:   
Connie Krogh  
Annie Henriksen 
 
11. Eventuelt. 
 

Ad 1 
Valgt blev Connie Krogh 
 
Ad 2 
Valgt blev Ulla Dahl 
 
Ad 3 
Valgt blev Else og Inga 
 
Ad 4 
Ingrid fremlagde bestyrelsens beretning 
Pr. 31/12 var vi 136 medlemmer i foreningen. Der er afholdt 4 møder, 2 bladmøder, 2 
medlemsmøder. Mona deltager i møder i Borgens styregruppe. 
En forening med mange aktiviteter i løbet af en uge. 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 
Beretningen blev godkendt. 
Ad 5  
Mona gennemgik regnskabet, der er et lille underskud på ca. 3000 kr.  Vi har dog stadig penge i 
banken. 
Regnskabet blev godkendt. 
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Ad 6 
Sommerudflugten er ikke planlagt endnu, men forventes at gå til Djursland. 
Forslag til aktiviteter i efteråret: 
Filtekursus, hvor der laves ponchoer 
Tunesisk hækling (hakning) 
Pileflet 
Skindsyning (max 6 deltagere) 
Besøg hos anden husflidsforening. 
Decoupage 
Strikkelørdag 
Maleri 
Vin og strik igen, da vi aflyser den 21/3-19 grundet for lidt tilmeldte. 
  
Ad 7 
Medlemskontingentet fortsætter uændret med 150 kr. årligt. 
  
Ad 8 
Drøftelse af betaling for interne kurser (fremsendt af Annie Henriksen) 
Annie mener, at det er for lidt hun får for at lave filtekursus i foreningen. Hun bruger meget tid på 
forberedelse af kurset (lave filtekits, sørge for morgenbrød, lave materialeliste m.m.) hun mener, at 
125 kr. pr. time vil være en rimelig betaling. 
Orientering om skatteregler: Som frivillig i en forening er der skatteregler, som skal overholdes. Der 
kan udbetales max 500 kr. om dagen uden at der skal dokumenteres overfor SKAT. Foreningen vil 
ikke omgås loven og udbetale højere ”løn” til frivillige i foreningen.  
Hvis medlemmer omgås loven betyder det eksklusion af foreningen. 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at et dagskursus er 6 timer med mindst 5 deltagere. Hver 
deltager betaler 100 kr. for kurset. 
  
Ad 9 
Valgt blev Mona Thomsen og Britta Nielsen 
  
Valgt blev Inge-Lise Nielsen og Inga Larsen 
  
Ad 10 
Valgt blev Connie Krogh og Annie Henriksen. 
  
Ad 11 
Vinsmagning aflyses pga for lidt tilmeldte. Vi prøver igen til efteråret. 
  
Mødet hævet kl. 20.15. 
16 fremmødte incl. bestyrelsen. 


