
Referat  Generalforsamling fredag d. 18. marts 2022 

Til stede: Skoleleder Birgit Høyer Bom, forperson Anna C. N. Meyer, bestyrelsesmedlem Lis Funck,  

bestyrelsesmedlem Annet Frankel, værkstedsejer Gitte Bjørn, foreningsmedlem Linda Wasa 

Simonsen, foreningsmedlem Poul Erik Hansen, foreningsmedlem Heino Hansen, foreningsmedlem 

Tavs Ritzau 

1. Valg af dirigent:    

Tavs vælges som dirigent 

2. Dirigentens konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse:  

Tavs konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Bestyrelsen har sågar quorum, skulle det 

vise sig at være relevant, trods afbud fra Edgar, Kristin og Charlotte. 

3. Valg af referent og stemmetællere:   

Tavs vælges som referent og stemmetæller 

4. Formanden forelægger bestyrelsens beretning:   

Foreningen var Coronanedlukket frem til 21.05, og det var svært at navigere i eftersom meldingerne 

fra officielt hold kom meget sent. Således har foreningen været nedlukket både med vinterhold, 

forårshold og weekendhold, hvilket jo tilsammen omfatter hovedparten af årets omsætning. 

Ansøgning om kompensation er indsendt og penge er modtaget og afregnet, men der foreligger ikke 

nogen endelig tilbagemelding på afregningen. 

5.  

Foreningen afholdt et Åbent Hus-arrangement 30.09 i forbindelse med Amager Østs initiativ til 

Markedsdag, som henvendte sig til erhverv og grundejere i kvarteret. Kvarteret er udpeget til at 

være et særligt udviklingsområde, og arrangementet gav borgere og politikere mulighed for at 

besøge og komme i dialog, så de kan få øjnene op for kvarterets kvaliteter. Værkstedet blev besøgt 

af både lokale borgere og en gruppe lokalpolitikere, som vi havde god dialog med. 

6.  

D. 11/9 afholdt Foreningen SMYK2000 sit eget Åbent Hus arrangement. Oprindelig tilskyndet af 

muligheden for at ansøge en oprettet Genstartspulje, som vi søgte, men desværre fik afslag fra. 

Bestyrelsen sagde god for at vi afholdt arrangementet alligevel. Til Åbent Hus kunne man tilmelde 

sig mini workshop, hvor man kunne lære at lave en ring.  Derudover var der udstilling af fem 

tidligere kursister, som i dag alle er professionelle , arbejdende kursister samt udstilling af Patricia 

Mordalski- Annett var rigtig god til at gøre reklame for arrangementet, og medbragte egenhændigt 

den halve familie. 

Desværre var der ikke efterfølgende tilstrækkelig tilslutning til at oprette et særkursus med Patricia. 

7.  

Foreningen har skiftet system fra DOF Pro til ASA, og det giver en hel del indkøringsbesvær. 

Formanden konstaterer, at trods alle forhindringer er foreningen sluppet nogenlunde helskindet 

gennem endnu et covid-år. 

Den efterfølgende diskussion viste udpræget interesse for at gentage succesen med Åbent Hus-

arrangementet. 

8. Skolelederen forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse:  

Birgit gør rede for at hjælpepakkerne kun dækker 90% af udgifterne, og det til trods slipper 

foreningen med et underskud på ca. kr. 30.000. Skolelederen er opmærksom på løbende at justere 



priserne, således at regnskabstallene går nogenlunde op. Foreningen har fortsat penge på 

kistebunden, selv om de seneste år har gjort betydelige indhug i beholdningen. Kursuspriserne 

kommer til at stige til efteråret som følge af de vilde energipriser - bestyrelsen og værkstedsejer 

tager diskussionen til næste møde, så foreningen kan være så nogenlunde på omgangshøjde med 

prisudviklingen på den front. Skolelederen holder løbende øje med prisudviklingen blandt de øvrige 

kursusudbydere inden for ædelmetalforarbejdning, og vurderingen er, at foreningen prismæssigt 

ligger fornuftigt i landskabet, ikke mindst i lyset af kvaliteten af både værksted og undervisere.  

Forårsholdene er meget tyndt besat i år, og som det ser ud lige nu ligner det en aflysning af 

halvdelen af holdene - skolelederen stiller en række Facebookinitiativer i udsigt i forsøget på at fylde 

op på holdene. 

9. Skolelederen fremlægger det af bestyrelsen godkendte budget til orientering:  

Skolelederen fremlægger budgettet, som går 0 med lidt held. Igen er der tale om kompensation for 

Covidnedlukninger, og usikkerheden omkring budgettet er antageligt større end vi har været vandt 

til.  

10. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:  

Ingen indkomne forslag 

11. Valg af medlemmer til bestyrelsen (jf. § 6 stk. 1):  

Lis og Kristin er på valg i år, og har begge skriftligt meddelt skolelederen at de modtager genvalg. 

Generalforsamlingen vælger genvælger dem begge med applaus. 

12. Fastsættelse af kontingent.  

Kontingentet fastsættes uændret til kr. 25  

13. Valg af revisor.  

Foreningen vælger at fortsætte samarbejdet med Sønderborg 

14. Eventuelt  

Poul Erik foreslår at foreningen afholder et foredrag med Carsten From som debatarrangement - 

forslaget møder stor anerkendelse.  

Skolelederen foreslår et åbent hus arrangement, som denne gang skal ligge to-tre uger efter 

efterårssæssonen går i gang.  

Annett kunne godt tænke sig et foredrag af forskerne på Nationalmuseet om smykkefremstilling op 

til Vikingetiden med fokus på teknikken. Gitte har en kursist om tirsdagen, hvis svigerdatter er 

forsker og har netop afleveret en opgave om smykkefremstilling i middelalderen - hun kunne være 

et rigtig godt bud.  

Gitte foreslår Lejre som et muligt videnscenter for den håndværksmæssige teknik. 

Annett og Gitte løber med den bold. 

 

 


