
Referat – Generalforsamling 

Køng sogns Husflidsforening 

Onsdag den 23. februar 2022 klokken 19.00 
1. Valg af dirigent  

Aage Nielsen  

Generalforsamlingen lovlig varslet  23 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

 

2. Valg af referent 

Bodil Mortensen 

 

3. Valg af stemmetæller 

Bent Jørgensen og Bo Nielsen 

 

4. Bestyrelsens beretning 

Simone kom i beretningen ind på:  

Der har været nedlukning på grund af Corona. Men nu ser det ud til at gå fremover. 

Møbelpolstring mandag aften går fint. Tirsdag og torsdag aftenhold er fuldt besat.  

Der blev startet børnehold i 2021 – men i 2022 er der ingen børnehold. 

Bestyrelsen havde besluttet nedsat aftenskolebetaling til halvdelen på grund af Corona 

Sommerfesten i august gik rigtig fint og julefrokosten blev afviklet med coronapas, masser af sprit 

(håndsprit) og afstand. 

Der er kommet stolelift, så der er handicapvenlig adgang til 1. sal. 

Der bliver arrangeret en oprydningsdag, derfor blev der opfordret til at tage ting med hjem, som 

ikke lige bliver brugt. 

Beretningen blev godkendt. 

 

5. Bestyrelsens regnskab 

Jens H. fremlagde regnskabet, som udviser et underskud for første gang i flere år. Pengene er 

brugt fornuftigt til anskaffelser og store reparationer af maskiner 

Regnskabet blev godkendt 

 

6. Forslag til medlemsaktiviteter og kurser 

Lasergraveringskursus, Træ behandlingskursus, slibekursus af drejejern. 

 

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

ingen  

 

8. Valg af bestyrelse 

På valg er:  Orla Mortensen 
Palle Larsen  ønskede at trække sig  

Jens Hallqvist 
Lis Hansen  ønskede at trække sig 

Valgt blev: Orla Mortensen, Jens Hallqvist, Jens Christian Rasmussen og Vibeke Beske. 

 

Suppleanter: Bent Bøgeskov - genvalgt 

Ole Peter Hansen - genvalgt 
 

9. Valg af revisor for 2 år 

På valg er:  Bent Jørgensen genvalgt 

 

Revisorsuppleant:  Kaj Nonbo Nielsen genvalgt 
 

10. Eventuelt: Forslag om indkøb af enhåndsfræser. Der er bestilt en trædrejebænk. 

Simone takkede Lis og Palle for arbejdet i bestyrelsen, samt takkede for fremmødet og en god 

generalforsamling. Tak til dirigent Aage Nielsen. 

 

Dirigent: Aage Nielsen   Referent Bodil Mortensen 


