Referat – Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015
Deltagere:
Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke
Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja Kjær, Kaj Fjendbo, Steffen Tast,
Micha Karlslund, Mette Birk, Louisa Moeslund, Henrik Moeslund, Ann Rosendahl,
Steffen Dam, Bønoît Petit, Leif Vange + hustru, Stig Persson, Andreas Poulsen,
Tchai Munch, Regina Jensen, Ditte Hvas.

Der var stor tak og klapsalver til Ann og Mikkel for arrangementet her i
Silkeborg. Ann opfordrer folk til at arrangere Glasnetmøder. Det er sjovt og
besværligt!
---------------------1. Valg af dirigent:
Anders Raad
2. Valg af referent:
Ditte Hvas
3. Formandens beretning:
Mikkel Yerst: Oplæser orientere omkring baggrunden for at danne forening
Mikkel nævner bestyrelsen: Mikkel Yerst, Anders Raad, Jan Kock, Christina
Hellevik, Ditte Hvas, Sally Xenia Christensen. Suppleanter: Anja Kjær og Rikke
Bruzelius.
4. Regnskabsaflæggelse samt godkendelse af regnskab:
Ann Rosendahl: nævner indestående på 98.000,- Efter regninger bliver betalt vil
det nok være på: 60-65-68.000,- Glasnetmødet har nok kostet 30-35.000,Anders Raad: Ditte Hvas har opsporet adresser på folk som er flyttet (hvor
indbetalingskort er kommet retur).

Der er 226 medlemmer af Glasnettet.
Økonomi: Vi diskuterer beløbet på ”annoncering, webhotel mv.”: 6600,- Der er
tvivl om beløbet. Der opfordres til at finde ud af om webhotellet kan findes
billigere.
Hvem er revisor? Ann.
Anders Raad: god ide at kigge på regnskabet, og få det på plads.
Steffen Tast: De 30-35.000,- Ann nævner: Bliver der et underskud på
Glasnetmødet?
Mikkel Yerst og Ann Rosendahl: Ja, det giver underskud.
Tchai Munch: Masterclass, hviler den ikke i sig selv? Ann: Nej.
Rikke Bruzelius. Opfordrer til at foredragsholdere får løn. (Og ikke kun
rejseudgifter mm dækket).
Leif Vange: Er det normalt med så stort underskud? Ann, Mikkel, Rikke B.: Nej,
men der var også underskud sidste år..
Anders Raad: beskeden fra sidste års møde, var at der skulle være mere fagligt
input og indhold. Der var stemning for dette.
Micha Karlslund: Man kan spørge sig selv, om det er rimligt at Glasnettet skal
finansiere Masterclass – vi (deltagere i Masterclass) har ikke betalt den reelle
pris.
Anders Raad: Der har været ansøgt fonde. Nogle afslag. Der mangler besked fra
ca. 4 fonde.
Ann Rosendahl: Det (Masterclass) skulle være så billigt som muligt – det var
hensigten. Så alle kunne være med.
Kirsten Lindmann: Det var synd der kun kom 7 deltagere.
Ann Rosendahl: der var faktisk kun plads til 8.
Louisa Moeslund: (Som tidligere og kommende medarrangør af Glasnetmødet)
Det ville være godt at kunne putte penge i Glasnetmødet. Befriende. Hvis der
kunne fx. være 20.000,- øremærket Glasnetmødet – så det ikke hviler i sig selv.
Anders Raad: Arrangørerne kunne måske råde over 10-20.000,Steffen Tast: Det er vigtigt at have en økonomisk ”buffer”.
Louisa Moeslund: Det er dræbende at skrive fondsansøgninger, et kæmpe
arbejde. Ubehageligt ikke at have svar/vente på svar fra fonde.

Anders Raad: Det er god ide med 20.000,- Der kan også gives forskud når man
arrangerer Glasnetmødet. Det er der blevet givet, så man ikke skal ligge ud.
Diskussion om regnskab:
Der hersker tvivl omkring beløbet under ”annoncering, webhotel mv.” på 6600,5. Behandling af indkomne forslag:
• Mesterlære uddannelse
Leif Vange: taler om muligheden for en mesterlære uddannelse indenfor glasset.
Så man på en måde kan få et stykke papir (på sine kompetencer).
Det der skulle være en håndværksmæssig uddannelse indenfor glasset (skolen
på Bornholm), den er nu mere akademisk.
Vi bliver ofte spurgt om hvordan man bliver glaspuster. Der er ikke noget som
bærer et uddannelsessystem indenfor glasset.
Leif har talt med en Søren ”Breidis?”, som advarede at det er et tungt system
(uddannelses systemer) at have med at gøre. Han opfordrer til en ren liberal
forening.
Tidligere var der den Fri Ungdomsuddannelse, Leif havde her nogle unge
tilknyttet. Tæt på mesterlære.
Leif læser op: Artikel fra Politikken d. 23/8-15 ”Sådan får vi unge på
erhvervsuddannelser” (obs. se vedhæftning).
Leifs forslag: vi skal finde ud af hvor er vejene og midlerne. En gruppe skal
dannes.
Anders Raad: synes at det er en god ide, men der skal være en grund til det, der
skal være job til dem, hvilket er vigtigt for politikere.
Anders taler positivt om oplevelsesøkonomi, udkants Danmark, Man kan måske
strikke noget sammen, generere en økonomi.
Leif Vange: hvad de små værksteder akkumulerer (af økonomi).. Store tal.
Anders Raad: vækstpotentiale, indenfor design som et vidt begreb. Fra
regeringens side har man fokus på dette, blev gjort ved at opgradere
designskolerne. Tiden er også kommet til folkeskolerne med Håndværk og

Design. Bevist strategi fra politikeres side. Glaspusteri/showbizz – måske kan vi
få hjælp til at lave en uddannelse.
Rikke Stenholt: I lokalet her, har ca. 80 % været i noget lignede mesterlære.
Leif Vange: hvis vi har et ungt menneske der kommer med en SU, hvem vil ikke
have det?
Ann Rosendahl og Mikkel Yerst: Det er aftalt at en gruppe mødes, den 2.
November i Aarhus, Dokk1. Et møde med folk som vil have mere info og gerne
være sammen om at arbejde på dette. Rikke Stenholt vil gerne deltage.
(Deltagere ”efterlyses”. Indkaldelse følger?)
Leif Vange: det skal være Glasnettet/Bestyrelsen som står bag ansøgninger mm.
Ann: vi skal i gang.
Hvornår på året skal glasnetmødet afholdes:
Leif Vange: har et forslag omkring at Glasnetmødet ligger om foråret, så det ikke
er i sæsonen.
Micha: vi har snakket om dette, da vi nu i Ebeltoft har stafetten. Vi mødtes ca. 20
stk. Vi peger på efteråret. Forår varmer man op til sæsonen.
Steffen Dam: opfordrer til at stemme om en dato liggende i foråret eller i
efteråret.
Mikkel Yerst: vi skal tænke på de studerende, hvornår passer det dem bedst.
Denne dato i år er den studerende lige startet på skolen.
Leif: maj eller september.
Anders og Micha: det kunne være interessant at stemme (over e-mail?)
Micha: vi har nu sagt/aftalt 1. September til næste års møde.
Steffen Dam: hvis der ikke kommer 50 personer, skal mødet aflyses. Så er det
ikke interessant.
Anders: mener det er op til arrangører.
Tchai: Vi tager den tilbage til Ebeltoft. Vi snakker mere om det.

• Foreningens fremtid:

Steffen Dam: Da foreningsmodellen tidligere har været oppe på meget
velbesøgte møder – har der været klar modstand imod denne.
Nu ca. 20 års jubilæum. Glasnettets start. Det skulle være en sammenkomst af
kolleger. At have noget fælles. Smart at vi havde en lille økonomi. Hjemmeside.
Dem der fik stafetten til næste års Glasnetmøde, det var frit for dem.
Foreningsmodellen har været oppe og vende på møder med 50-60-100
personer.
At man nu laver en afstemning, 10 procent - hen over hovedet på resten.
Hvordan skal de juridiske regler være? Man tager medlemmernes ejendom,
fortæller dem ikke herom. For mig er foreningen ikke legitim.
180 personer. Jeg har opfordret dem til at skive. Der er ikke interesse, der skal
ske noget andet her, hvorfor vil folk ikke være med?
10 % holder fest, der betales af størstedelen.
Demokratisk forening, tidligere modvilje mod fællesøkonomi.
Når man har et tillidsmandat, skal alt ud i det åbne, så man er ”straigt” omkring
det.
Kan vi beslutte noget 20 personer? Det er ikke i orden.
Hvordan gør vi?
Ann: De kan da bare komme..
Steffen Dam: Det fungerer ikke.
Anja Kjær: Jeg ser ikke problemet. At vi kun er 25 % som mødes hver år, og
holder fest.
Anders Raad: Steffen har fat i den lange ende, omkring hvordan kan vi få
Glasnettet til at fungere, det mest optimale er at der er flere til at tage
beslutningerne .
Rikke Stenholt: Mange medlemmer kender ikke historikken, men er meget
tilfreds med at være medlem, vidensdelingen, hjemmeside, nyheder mm.
Leif og Steffen: økonomien er vokset..
Anders: Ingen gider at lave bogholderi. For eller imod: betalingsservice og Nets.
Det er nødvendigt for glasnettet.

Steffen Tast: Mener folk har haft mulighed for at sige for eller imod.
Micha: er imod en foreningsdannelse, men accepterer tingenes tilstand.
Rikke Stenholt: Den kan i princippet være lige meget.
Mikkel: Giver Steffen Dam ret. Vi skal være bedre til at kommunikere.
Micha: Vi skal lave nye tiltag, lokkemad, for at det kommer så mange som muligt.
Hvorfor er der nogle som vælger ikke at være med?
Ann: Med dette program, undrer sig virkelig at der ikke kommer flere.
Steffen Dam: Rigtig godt program. Så det er synd.
Steffen: Mener der skal være begrænsning på indestående på en eller anden
måde.
Karen Lise: Et vejledende beløb. Det er besværlig at ændre på kontingent
beløbet.
Mette Birk: De penge der står. Brug dem til noget fornuftigt.
Mikkel: Bruge overskud til at gøre Glasnetmødet bedre
Leif Vange tilslutter sig.
Opsummering af punktet ”Foreningens fremtid”:
Anders: Der har nu været kritik af foreningsdannelsen der skete sidste år, men
også en forståelse for nødvendigheden pga. bank, og ikke mindst Nets og
betalingsservice. Det er positiv at vi nu kigger vi på fremtiden. Vi har udbytte af
at være sammen. Vi bibeholder det årlige kontingent på 200,- og nedbringer
kassebeholdningen med stor støtte til glasnetmøderne. På den måde prøver vi at
få flere aktive medlemmer der kommer til Glasnetmøderne og en større
demokratisk proces.

• Video projekt
Links til medlemmers videoer skal på hjemmesiden. Opfordring.
Ann taler om video – omkring dansk glas.
Anders Raad opfordrede Ditte Hvas til at få lavet video færdig.

• Engelsk oversættelse af hjemmesiden
Oversættelsen er lavet og bliver snarest offentliggjort.
6. Valg af bestyrelses medlemmer for 2 år:
Anders: vil gerne trække sig og peger på Mette Birk, som indvilger.

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Anja Kjær og Rikke Bruzelius fortsætter.

8. Valg af 2 revisorer:
Kaj Fjendbo og Steffen Tast.

9. Eventuelt:

