
Generalforsamling 

Køng sogns Husflidsforening 
Onsdag den 9. juni 2021 klokken 19.00 

 

1 Valg af dirigent 

Aage Nielsen. – Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 

2 Valg af referent 

Bodil Mortensen 
  

3 Valg af stemmetæller 

Kaj N. Nielsen og Bent Jørgensen 
 

4 Bestyrelsens beretning 

Simone fremlagde beretningen.  

Der blev påbegyndt møbelpolsterhold om mandagen og sløjdhold tirsdage og 

torsdage. Børnehold lørdage. 

Der blev lukket ned og åbnet lidt igen for så at lukke ned igen på grund af 

corona.  

Der har ikke været nogen kurser. 

Der er indkøbt en A 3 Pro Gravørlaser .  

Der er indkøbt og installeret en stolelift til 1. sal.  

Betaling af stoleliften kommer på regnskabet i 2022. 

Der har været arbejdsdag, hvor høvlbænke og ude arealerne blev ordnet. 

Stor tak til folk, fordi de har lyst til at komme og være med. 

Beretningen blev godkendt 
 

5 Bestyrelsens regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt 

 

6 Forslag til medlemsaktiviteter, kurser osv. 

En aften med undervisning i brug af A 3 Pro Gravørlaser. 

Simone vil gerne fortælle om brugen af den. 

 

7  Indkommende forslag; skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamling. Ingen indkomne forslag. 

 



- Forslag fra bestyrelsen om nedsat deltager betaling for næste sæsons 

aftenhold, for de medlemmer, som har betalt for aftenholdene i sæson 

2020-2021.    

Det blev besluttet, at alle, der havde tilmeldt sig og betalt for 

aftenkurserne i 2020/2021 betaler halv pris i sæson 2021/2022. 
 

 

8 Valg af bestyrelse 

På valg er  Kerstin Siddiq   

   Sanny Hansen  

Simone Rasmussen  

Kerstin Siddiq, Sanny Hansen og Simone Rasmussen blev valgt 
 

Suppleanter  Bent Bøgeskov  

Ole Peter Hansen  

Bent Bøgeskov Rasmussen og Ole Peter Hansen blev valgt 

9 Valg af revisor for 2 år Egon Løvendal Rasmussen 

Egon Løvendal Rasmussen blev valgt 
 

10  Revisorsuppleant  Kaj Nonbo Nielsen 

Kaj Nonbo Nielsen blev valgt 
 

11  Eventuelt 

Toiletdør til ”det gamle toilet” bør udskiftes. – Ole Peter Hansen 

Fortælling/foredrag om forskellige træsorter. – Jens Hallqvist 

Sommerfest d. 7. august kl. 15.00 kaffe med kage og senere spisning. 

Tilmelding til Simone eller Orla senest d. 25. juli 
 

Vedr. betaling af årlig kontingent.  

Der sendes mail til alle medlemmerne om betaling samt deadline for betaling. 

Slibekursus af drejejern  

Indkøb af Slibeanlæg???? 

Hjemmeside og FaceBook – Husflidsskolen er med. 

 

 

Dirigent:     Referent: 

Aage Nielsen    Bodil Mortensen 


