Referat af Glasnetmøde 30.9.2017 i Aarhus
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt

Ad 1: Anders Raad blev valgt til ordstyrer, og Karen Lise Krabbe blev valgt til referent.

Ad 2: Anders indledte med i positive vendinger at omtale vores glasnetmødetradition. På Glass Factory,
hvor Anders lige har været, er de stærkt misundelige på dette netværk, der i sin tid, da det blev startet,
forvandlede glaskonkurrenter til glaskolleger. Kollegafølelsen, det er det bærende element. Og de gode
fester! Men glasset i DK har det ikke godt, uddannelsen på Kunstakademiets Designskolen omdannes inden
længe til en professionsbachelor – i skrivende stund med to studerende. Vi skal have sendt flere unge på
skole. og de ”gamle” skal hjælpe de nye og videregive erfaringer. Der er nogle gode perspektiver i det nye
Holmegård-projekt, og vi kan også hjælpe dem med visioner om det nye sted. Her kan vi kigge til Glass
Factory, det er et fantastisk sted. Referenceperson: Maja Heuer.

Ad 3:
Jan Kock gennemgik regnskabet. Det er blevet sendt ud og har været omkring vores interne revisorer Leif
Møller og Kaj Fjendbo og er blevet godkendt. Jan fortæller, at posten som webmaster og
medlemsadministrationen har været diskuteret – måske kan det administreres anderledes. Det er poster,
der måske kan minimeres, og webgruppen har foreslået, at man skal overgå til en frivillig webmaster.
Udgifterne til den gruppe, der skulle arbejde med design til den nye hjemmeside, er ikke med i dette
regnskab. De medtages først til næste år.
Micha mente, at der bruges alt for mange penge på administration/hjemmeside. Det var der også stemning
for sidste år, sagde hun. Yderligere mente hun, at pengene til tidsskrifter var unødvendige, da vi via de
sociale medier osv. selv erhverver os de oplysninger, som Jan sakser ud af tidsskrifterne og sender ud pr.

mail. Til sidst nævnte hun, at de 6000 kroner, som Ebeltoft havde i overskud fra sidste møde, ønskede de
skulle bruges specifikt på afvikling af 2017-mødet, uden at de indgik i Glasnettets øvrige drift. Jan sagde, at
pengene altid går videre til næste års møde.
Anja udtrykte tilfredshed med udsendte mails fra Jan, der baserer sig på tidsskrifterne. Mette mente, at vi
skulle stemme, og en hurtig afstemning afgjorde, at vi beholder tidsskrifterne.
Line: Der står mange penge på kontoen – er der noget formål med det?
Leif Vange: Kontingentet og bufferen er jo tænkt således, at glasnetmødearrangørerne ikke skal have så
travlt med at ansøge fonde etc.
Micha mente, at det er fjollet at have så mange penge stående –
Andrew, at når vi så HAR penge, så kan de bruges på projekter.
Anders tilføjede, at punktet på dagsordenen var om regnskabet og ikke forslag til et budget. Hvis der er
forslag til, hvordan vi skal bruge pengene på kontoen, måtte de komme under næste punkt på dagsorden.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4:
Der var forslag om vedtægtsændringer og forslag til en ny hjemmeside.
Vedtægtsændringer:
Ændringsforslagene var af forståelsesmæssig karakter, og der var ingen ændringer for foreningens
grundlæggende virke.
Der var forslag til, hvorledes kontakten til foreningen skulle omformuleres, og en præcisering af at nye
medlemmer først er medlem, når de har betalt, og at medlemmer ikke må være i restance og deltage på
generalforsamlingen.
Specielt var der fra generalforsamlingen fra 2016 udtrykt ønske om, at bestyrelsen skulle vælges for 1 år ad
gangen og bestå af næste års glasnetmødearrangører, og at der blev valgt et minimum på 3 personer til
bestyrelsen. Der ikke er noget maksimum på antallet i bestyrelsen, og det er intentionen, at der er 2
gengangere fra året inden.
Ændringsforslagene blev vedtaget og er indskrevet i vedtægterne.
På Kaj Fjendbos spørgsmål om, hvorvidt den økonomiansvarlige skal være medlem af bestyrelsen, kunne
Anders svare, at kasserer vælges af bestyrelsen, blandt bestyrelsens medlemmer, men at kassereren også
kan vælges uden for bestyrelsen. (Ifølge vedtægterne)

Hjemmesiden:

Tchai fremlagde og refererede, at en gruppe har forsøgt at gøre hjemmesiden enklere at bruge og billigere i
drift. Siden er oprettet i Wix. Hun viste hjemmesidens funktioner på projektoren.
Fra mødedeltagerne efterlystes et kort, hvor man kan se, hvor medlemmerne bor – nogle syntes, det skal
være en central funktion på siden, da det giver overskuelighed, andre, at den er knap så nødvendig, da folk
kan klikke sig ind på de forskellige hjemmesider, der er angives i listerne.
Der efterlystes også, at man kunne finde skoler og kursussteder på hjemmesiden. Nogle syntes, siden skulle
have en engelsk og japansk udgave, så vi kan blive set ude i verden. Der skal være viderestilling til Facebook
og Instagram, så forbindelserne mellem hjemmeside og de sociale medier bliver dynamisk. Der blev også
spurgt om, hvor referater, mødeoplysninger kan opledes. Nogle mente, at dette skal vi bruge
Facebooksiden til.
Derudover syntes nogle, at der manglede en rubrik med telefonnumre, andre at der skulle være kontakt og
information i samme kategori.
Jan syntes ikke, at den er optimal for dem, der skal finde os.
Anders opsummerede, at der var megen ros til den nye hjemmeside, og at der skal være flere søgefelter
med telefonnumre, kort og skole.

Så blev der spurgt, hvad der skal ske med vores hidtidige webmaster – her blev der en livlig debat: Nogle
mener, at det ikke er noget problem at afbryde samarbejdet med Sune, da han blot er leverandør og ikke
medlem af Glasnettet og ej heller laver glas.
Jan mener, at han skal inddrages i overgangsprocessen.
Sune er stoppet som Webmaster, men skal naturligvis bruges til at overgive medlemsdata, link mm. til
webgruppen.
Webgruppen fik mandat fra generalforsamlingen til at arbejde videre med den ny hjemmeside og
indarbejde generalforsamlingens ønsker (telefonnumre, kort, skoler …) og til, at gruppen kunne bruge
yderligere 10.000 kr. til udgifterne til grafiker og anden teknisk hjælp.

Ad. 4,5,6
Valgt til bestyrelsen (nu efter vedtægtsændringerne fra punkt 4):
Den nye bestyrelse blev valgt:
Leif Vange, Rikke Precht Jensen, Leni Bille, Laila Devalié, Jan Kock og Anders Raad
Ad. 7
De to interne revisorer: Her blev Kaj Fjendbo og Leif Møller valgt. (Genvalg)

Ad.8
-

Glasnettets kontingents nuværende størrelse på 200 kroner, bibeholdes.
Det vedtages, at der skal afholdes møde næste år i Lønstrup – Leif Vanges er tovholder for
årsmødet.

Ordstyrer: Anders Raad

Referent: Karen Lise Krabbe

