
Referat af generalforsamling i Snekkersten Husflid mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00  

  

Punkt 1: Valg af dirigent og referent 

Formanden bød velkommen. Herefter blev Lars N valgt som dirigent, og Vibeke B som referent 

Lars takkede for valget og kunne konstatere, at alle medlemmer har fået rettidig besked om 
generalforsamling. 

 

Punkt 2: Aflæggelse af beretning ved formand og skoleleder  

Formandens beretning 

Statistik for SH er, at der var tilmeldt 106 deltagere pr uge til aktiviteter, og vi afholdt 1980 timer i 2018. 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og der var i alt 101 betalende medlemmer. 

I april deltog Sigurd og Bjørn i Frivillighedscenterets generalforsamling – i maj deltog vi i Foras årsmøde i 
Fredericia – i juni var bestyrelsen på besøg hos Holbro Herreds Væverforening for at tale om evt. samarbejde 
(hvis man er interesseret i vævning, har de megen viden her.) – i juli blev sommerturen til Båstad desværre 
aflyst på grund af manglende tilslutning – i august afholdt vi børneuge. Der var meget få børn – 18 i alt, og da 
det er et stort arbejde for de voksne, har bestyrelsen besluttet, at der ikke er nogen børneuge i 2019 – i 
september blev der afholdt møde med kommunen. Det var et ønske fra kommunens side, da de skal holde 
møde med 10% af kommunens foreninger. Det var primært undervisning, som de ville tale om. Bestyrelsen 
gav udtryk for vores dårlige aftale med kommunen i forhold til opsigelse, hvilket betyder, at vi ikke kan få 
fondsmidler til udsugning – bestyrelsen gjorde også opmærksom på pladsmangel – i oktober deltog vi i 
aktivitetsmessen i Helsingør, hvor der var pænt besøg – i februar2019 deltog SH i frivillighedsgalla, hvor der 
uddeles priser. 

Der er blevet nedsat et turudvalg bestående af Janne Pedersen, Sanne Rathscau og Bjørn Svejstrup.  

Bemærkninger til formandens beretning 

Der arbejdes på tur til Båstad d 27. juli 2019 - Inger har skaffet flere, som gerne vil være i turudvalg – kan man 
risikere at den bliver aflyst igen, fordi bussen er for dyr? 

Manglende information til børneugen - kunne man gå ud til skolerne og dele besked ud. Alle skoler får besked, 
og Inger har besøgt 2 skoler, og der er også annonceret i aviser. Hvis vi genoptager Børneugen vil formanden 
sende besked til medlemmerne vedr. hvem, der tager ud til skolerne for at informere. 

Beretning godkendt 

 

 

 



Skolelederens beretning 

Kursusvirksomhed i Snekkersten Husflid 
I 2018 afholdt foreningen i alt 140 kursustimer fordelt med 20 timer til Patchwork og 120 timer til 
møbelpolstring. Patchwork foregår nu i Banehuset i 5 weekender pr. halvår, og kursisterne ønskede at 
bibeholde formen med 10 undervisningstimer pr ½ år, og resten af gangene arbejdede man selvstændigt. Der 
var 9 kursister, hvilket nok max i forhold til den trange plads. Møbelpolstring har kørt med 2 hold a 60 timer.  
Der var 7 deltagere pr hold, hvilket også er max i forhold til pladsen. 

Undervisningstilskuddet fra Helsingør Kommune var ca. 33 % af lønomkostningerne, og vi har anvendt hele 
tilskuddet til de 140 timer. 

10 % puljen blev anvendt til fællesarrangementer på Kulturværftet. 

Der var ikke ønske om at oprette og gennemføre andre kurser i 2018 

Bemærkninger til skolelederens beretning 

Skolelederen kan invitere en eller anden til at komme og holde kursus – tovholderne kan altid henvende sig til 
skolelederen med ideer til kursus og instruktør.  

Beretning godkendt 

 

Punkt 3: Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab for foreningen og kursusvirksomhed  

Kassererens beretning ved generalforsamling den 4. marts 2019 i Snekkersten Husflid 

Vi har i 2018 haft færre udgifter end indtægter og er kommet ud med et overskud på 14.679 kr. 

Årsag til dette er dels, at kontingentet er steget, dels at tilskud til børneugen 2017 på 4.500 kr først blev ført 
over til driftskontoen i 2018 og tallene indeholder dermed tilskud til børneuge for 2 år. 

Antal medlemmer er stabilt (93 mod 94 i 2017) og opdatering af udslidt udstyr til trædrejerværkstedet er 
betalt af tilskud på 11.800 kr fra Helsingør Kommune.  

Indtægter 2015 2016 2017 2018 difference 

Kontingent 15.125 kr 11.526 kr 12.250 kr 13.726 kr 1.476 kr 

Medlemmers tilskud (el-penge) 24.970 kr 21.047 kr 22.417 kr 23.890 kr 1.473 kr 

Tilskud fra Helsingør Kommune 29.000 kr 22.000 kr 15.000 kr 21.300 kr 6.300 kr 

Alle indtægter 71.953 kr 70.126 kr 65.491 kr 90.054 kr 24.563 kr 
Tabellen viser indtægter for de seneste 4 år og differencen mellem de to seneste år      

Indtægterne fra børneugens dagpenge på 170 kr er ikke med i skemaet ovenfor. Tilskud fra Helsingør 
Kommune er de beløb, der blev bevilget til børneugen i 2017 og 2018 samt de 11.800 kr til trædrejning. 
De18.000 kr der blev bevilget til turen til Båstad er tilbagebetalt. 

Diverse indtægter på 4.918 kr er salg af knipleting og ting i børneugen. 

Udgifterne til el, varme og vand er i 2018 næsten tilbage på niveau med 2015-2016. Årsagen kan skyldes at 
vinteren igen har været mild modsat i 2017 eller måske, at vi bruger varmepumperne mere effektivt ved at 
lade dem holde de 20° C. Indbetalingerne til el dækker stadig fint udgifterne til el, varme og vand (overskud på 
6.496 kr).  



Udgifter 2015 2016 2017 2018 difference 

El afregning og varmeudgifter 15.974 kr 15.342 kr 21.847 kr 17.394 kr -4.453 kr 
Tabellen viser udgifterne til el, varme og vand for de seneste 4 år og differencen mellem de to seneste år. 

Udgifter til Husholdning og kontor i 2018 var i alt 4.049 kr og dækker over indkøb kaffe (1.489 kr) og blæk 
(2.560 kr). Udgiften til husholdningsartikler er konteret på kursuskontoen. Niveauet svarer til 2017. 

Der blev i 2018 købt Materialer, værktøj o.l. for 17.825 kr. Det drejer sig om indkøb til trædrejning (15.967 kr 
inklusive de 11.800 kr, som blev dækket af Helsingør Kommune samt indkøb af knipleting (1.858 kr). 

Udgifter under Materialer til vedligehold af huset på 693 kr er til maling og træbeskyttelse.  

Arrangementer er udgifter i forbindelse med børneuge (5.768 kr). Der blev ikke afholdt tovholderfrokost i 
2018. 

Foras landsmøde kostede 1.000 kr for 2 deltagere. 

Revideret regnskab uddelt på generalforsamlingen 

 

Kommentar til beretning 

Hvad er tilbagebetaling af fejlindbetalinger? Det er indbetaling til Båstadturen, som skulle tilbagebetales. 

Beretning godkendt 

 

Kursusregnskab 

Indtægt: 53.992,78 kr.   Udgift. 62.810,63 kr.   Underskud: 8.817,85 kr. Formue pr 31. december 2018: 
20.946,70 kr. 

Underskud skyldes hovedsagelig en post for Børneuge, som skulle konteres på SH’s konto samt tilbagebetaling 
af undervisningstilskud til kommunen. 

Revideret regnskab omdelt på generalforsamlingen 

Bemærkninger  

Hvordan kan 1000 kr. til deltagelse i landsmøde optræde som indtægt? Kursuskontoen betalte først for 3 
deltagere - i alt 1500 kr. – herefter overførte Susanne 1000 kr. for 2 deltagere til kursuskonto. 

Regnskab godkendt 

 

Punkt 4: Forslag fra bestyrelsen  

Ingen  

Punkt 5: Indkomne forslag fra medlemmerne  

Keld har indsendt forslag vedr. Oprydning. Det er kopieret og uddeles til generalforsamlingen 

Keld mener, at der trænger til oprydning både ude og inde.  



Kommentarer: 

Da der i forslaget står, at bestyrelsen har afslået at tage punktet på bestyrelsesmøde, svarer formanden, at 
han modtog mail d 7. december og 30. december og næste møde i bestyrelsen var d. 29. januar. Punktet er 
ikke afvist, da Formanden bad tovholder for tovholdere at holde et møde – det blev berammet til 7. februar. 
Formanden bakker op om forslaget vedr. oprydning. 

Der er rod ude vedr. træ og kunne træspånerne ikke drysses ud på grunden. 

Hævesænkeborde skal bruges af patchworkerne og møbelpolstrerne 

Forslag om, at alle aktiviteter får at vide, at der skal ryddes op inden en bestemt dato, herefter kunne man 
afholde en fælles dag med fx maling m.m. 

Der mangler 2 spændnøgler og nogle pænolskruer - hvor er det???? 

Det er altid svært at rydde op, når så mange er sammen – alle mener, at det ikke er dem. 

Papircontaineren er fuld – hvor kommer det fra???  

Generalforsamlingen bakker op om forslaget og bestyrelsen sørger for at indkalde til oprydning. 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse  

 På valg som bestyrelsesmedlemmer er.  

 Sigurd Jensen genopstiller - valgt 

 Susanne Boye Ipsen genopstiller - valgt 

 Erik Møller genopstiller ikke – bestyrelsen takker Erik for han indsats i bestyrelsen, og han giver tilsagn om 
fortsat at hjælpe med Facebook - 1000 tak for det.   

Peter Randskov er valgt som medlem af bestyrelsen   

 Valg af suppleanter   

 Peter Randskov genopstiller – men blev valgt ind i bestyrelsen  

Henrik Tesch – valgt som suppleant 

 

Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant    

 Revisor Inge Juul Knudsen genopstiller - valgt 

 Revisorsuppleant Hans Jørgen Jensen genopstiller - valgt  



 

Punkt 8: Eventuelt  

Stolene i kaffestuen er irriterende – for mange stole – skamlerne er gode. Trædrejerne kan ikke undvære de 
røde stole  

Spånerne ligger i en samlet dynge – hvorfor ligger spånerne ved siden af - det kan være svært at se bunken i 
mørket om vinteren  

Er det en god ide med en frokost for tovholderne? Ja – det kunne også foregå i Banehuset 

 

Lars takkede for god ro og orden, og formanden takkede ordstyreren 

Ref. Vibeke 

 

  

  


