REFERAT FRA GLASNETMØDE OKTOBER 2018 I LØNSTRUP
Deltagere:
Jan kock, Anders & Ansa Wingård , Sigrun Olöf Einarsdottir, Christian Edwards, Torben Jørgensen, Mette Backhaus Kamlarczyk, Torben Nordal, Lene Højlund, Benny Christensen, Mikkel
Yerst, Anders Vange, Jytte Mørck, Rikke Stenholt, Pernille Büllow, Christina Hellevik, Andreas
Lønstrup, Jane Helledie, Sally Xenia BLÆS, Uffe Morell KADK, Kaj Fjendbo, Tracey Elizabeth
Weston, Ann & David Anla Glas. Rikke Precht Jensen, Søren Højmark Rikke Bruzelius, Peter Kuchinke, Rikke og Niels Stenholt, Adam Mowen, Pernille Bastrup, Karen-Lise Krabbe, Leif Vange,
Anette Vange, Lotta Waltersson, Christian Nørgaard, Leif Møller, Laura Madsen, Anders Raad,
Tilde Berg, Marie Breyen,Marie Sander Kaas,Linea Stoklund, Anna Floor, Frida FrankoDossar,Emma Riis, Ida Wieth, Pernille Gormsen, - alt i alt 53 glade glaspustere!
Bestyrelsen består af: Formand Leif Vange, Kasserer Jan Kock, Næstformand Anders Raad,
Rikke Precht og Laila Devalier.
1. Valg af dirigent og referent
Leif Møller (LM) valgtes til dirigent og Anders Raad (AR) til referent.
2. Formandens beretning
Der er påbegyndt et arbejde med at forny hjemmesidens layout efter det oplæg som Tchai
Munck fremlagde sidste år. Formanden ønsker mere styr på hjemmesiden og vil forsøge at
få hjemmesiden op og stå i det nye design. Samarbejdet med Sune som Webadministrator
vil blive bragt til ophør. Målet er at den nye hjemmeside bliver helt enkel uden at det går ud
over formidlingsaspektet. Christina tager sig af medlemsadministrationen.
Dejligt at så mange medlemmerne møder op og herligt at så mange glasfolk fra Lønstrup
har deltaget i planlægningen.
3. Regnskab aflæggelse og godkendelse af regnskab
Jan Kock fremlagde regnskabet og det var blevet godkendt af de to interne revisorer.
Det er et meget forenklet regnskabssystem og der er ikke mange konteringer ud over indbetalingerne fra de ca. 250 medlemmer.
Kasseren gennemgik indtægter og udgifter og kunne fortælle at gebyrerne til banken stiger
ganske langsomt.
Udgifter til bestyrelsesmøder dækker over rejseomkostninger og en sandwich på DOKK1 i
Aarhus.
Der er en manko/underskud på 130,77- kr. som kunne stamme fra en af de udenlandske
betalinger med særskilte gebyrer, men mankoen er ikke fundet.
Glasnettets bankkonto er styrende for regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med applaus.
4. Budget:
Det forelagte budget blev vedtaget og med en forventet reducering af kassebeholdningen
på ca. 20.000 kr i 2019.
Se bilag. BUDGET og REGNSKAB

5. Indkomne forslag
Forslag til mere fleksibel dato for afholdelse af generalforsamlingen. Det er op til bestyrelsen at planlægge det præcise tidspunkt for Generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan
lægges om foråret eller i efteråret og normalt i forbindelse med årsmødet. Forslaget blev
vedtaget og skrives ind vedtægterne. Se bilag , mangler at rette i vedtægterne.
Ny hjemmeside skal laves i WordPress da ca. 80% af alle hjemmeside bliver gjort i det
program. På den måde er hjemmesiden bedst fremtidssikret og kan nemt og billigt ændres
og fornys.
Vi finder en ekstern aktør til arbejdet og får mindst 2 tilbud på udførelsen af hjemmesiden.
Vi ønsker at hjemmesiden er med en søgefunktion til navne, link til medlemmers egne
hjemmeside, et simpel søge google-kort, hvor man kan finde medlemmerne.
Det er vigtigt at designet af hjemmesiden skal være i top.
Den primære funktion af hjemmesiden er søgning efter medlemmer.
Der bør være link til Instagram, Facebook og et Google-kort ligesom til vore nordiske søsterforeninger.
Det kommende års bestyrelse står for implementeringen.
Det er kun medlemmer der er med på hjemmesiden. Hidtil har alle der arbejdede seriøst
med glas været med. Det er slut nu var generalforsamlingens holdning.
LM opfordrede til, at hvis man havde kendskab til flotte/gode hjemmesider måtte man endelig sige til.
På spørgsmålet om vi overhovedet skal have en hjemmeside? var svaret et overbevisende
ja.
Forslagene blev vedtaget.
6. Valg af ny bestyrelse og revisorer
Leif Vange, Jan Kock, Christina Hellevik, Tilde Berg og Marie Breyen Blev valgt.
Valg af 2 revisorer.
Leif Møller og Torben Jørgensen blev valgt.
7. Kommende Glasnetmøder
Der blev foreslået Engelsholm Højskole i 2019 (det har efterfølgende vist sig, at det ikke
kan lade sig gøre, da derer ikke relevante ledige datoer AR. Bestyrelsen arbejder på at placeret mødet et andet sted).
Bornholmerne vil gerne arrangere Glasnetmøde i 2020 og prøver at finde et sted, hvor vi
kan overnatte samlet. Applaus!
Der blev foreslået en fælles ekstra udflugt til GAS- arrangementet i 2020 maj måned, til The
Glass Factory i Sverige.
Der blev foreslået en generalforsamling i 2021 på Holmegård ved Næstved.
8. Eventuelt.
Uffe Morell: Designskolen, Glas- og keramikskolen på Bornholm ændrer status til en professionsbachelor i stedet for en akademisk Bachelor. Der bliver stadigvæk mulighed for at
søge en overbygning som kandidat på Kunstakademiets Designskole KBH.

Adam Mowen vil gerne stå for fælles indkøb af glaspotter inden BREXIT. Kontakt Adam
hvis du er interesseret.
Der var stor applaus til arrangørerne af årets Glasnetmøde i Lønstrup.
Dirigenten LM takkede for god ro og orden.
Møde startede kl. 9:00 og sluttede 10:41

Dirigent Leif Møller

Referent Anders Raad

_____________________ _____________________

