
1. Valg af dirigent: Hans. Valg af referent: Troels. 
 
2. Formandens beretning (se tidligere fremsendte). 
Troels nævnte design challenges som et positivt element fra året der 
gik, som vi gerne kører videre med i år: en design challenge for et 
arrangement kan relatere til et tema (f.eks. "Fold en Pokémon" til J-
Popcon, eller "Fold noget julet" til november-mødet), og "design 
challenge" skal forstås i bred forstand - design din egen model, 
modificér et eksisterende design, eller lær en andens design og 
undervis i det. Alle opfordres til at komme med forslag til design 
challenges til årets arrangementer. 

3. Regnskabsaflæggelse (v./ Trine): Ca. fem har betalt kontingent for 
2017 - der opfordres til at man betaler hurtigst muligt. Der var 18 
betalende medlemmer i 2016 - regnskabet ser således ud: 

Regnskab 2016 

Indtægter
Kontingent 18 * 100 kr. 1.800 kr.
Arrangementer (Farum bibliotek) 1 * 4.000 kr. 4.000 kr.
Tilgodehavender
Arrangement på Solvang bibliotek 1 * 2000 kr. 2000 kr.
Indtægter i alt 7.800 kr.

Udgifter
Papir 1 * 499 kr. 499 kr.
Transportrefusion, Solvang-
arrangementet

1 * 178 kr. 178 kr.

Hensættelser
Webhotel og domænenavn 1 * 400 kr. 400 kr.
Udgifter i alt 1.077 kr.

Resultat 6.723 kr.
Formue 27.166 kr.



  

Regnskabet har ikke været forelagt revisor. 

4. Forslag: 

 • Godtgørelse af transport & diæt ved aktiv deltagelse i betalte 
arrangementer. Det vedtages at medlemmer af foldning.dk kan 
få refunderet transportudgifter til arrangementer hvor 
foreningen modtager et honorar. De nærmere retningslinjer 
aftales når behovet opstår. 

 • Retningslinjer ved salg af egen produkter ved 
arrangementerne. Tre forhold er med til at afgøre hvad man 
må: 

 ◦ Regler om ophavsrettigheder, og evt. aftaler med 
ophavsmænd (må man godt sælge andres værker som 
man har foldet selv?) 

 ◦ Regler på stedet (vi stiller måske gratis op som forening 
ved siden af forretningsdrivende der betaler for deres 
stande, mod at vi så ikke må sælge noget). Reglerne har 
ikke altid været klare her - f.eks. har vi på Kreativ 
Hobbymesse fået lov til at sælge egne bøger, og kun 
bøger, selvom vi ifølge deres officiele retningslinjer ikke 
må sælge noget overhovedet. 

 ◦ Regler i foreningen. 
Vi blev enige om at lade reglerne på stedet afgøre hvad vi må - hvis 
foreningen har fået lov til at sælge bøger/foldede genstande/osv. til 
et bestemt arrangement, så må de enkelte medlemmer sælge 
bøger/foldede genstande/osv. til det arrangement. 
 • Tilbagemelding til arrangementerne. Alle opfordres til at melde 

sig til de enkelte arrangementer, så arrangørerne ved hvor 
mange der kommer (afbud er vist sjældent interessante) 

5. Kontingent: 100 kr./år for voksne, 30 kr./år for børn (uændret). 
 
6. Budget. Igen budgetteres med et mindre underskud, der så rigelig er 
dækket af foreningens formue: 

  

http://foldning.dk/


Budget 2017 

  

Budgettet er vedtaget. 

7-9. Valg. Alle blev enstemmigt genvalgt: 

Formand: Hans 

Kasserer: Trine 

Bestyrelse: Bernice, Erik, Troels 

Revisor: Helle 

10. Evt. 

 • Roll-up til arrangementer. Der er sat penge af til roll-up i budgettet 
- lige nu mangler vi bare en der kan sætte et banner op. Der er 

Indtægter
Kontingent 18 * 100 kr. 1.800 kr.
Arrangementer 5.000 kr.
Indtægter i alt 6.800 kr.

Udgifter
Papir 1.000 kr.
Webhotel og domænenavn 400 kr.
Banner 800 kr.
Origami-dag 5.000 kr.
Udgifter i alt 7.200 kr.

Resultat -400 kr.



altså alle tiders chance for at udfolde sin kreativitet, og 
interesserede opfordres til at byde ind. 

 • Origami-dag. Bernice booker Byens Hus i Roskilde til 7/10 2017. 
Troels hører Kreativ Hobbymesse om vi kan komme med på 
deres Roskilde-messe i april - i givet fald er det en god lejlighed til 
at reklamere for en origamidag i Roskilde til oktober. Alle 
detaljerne - tidspunkter, indhold, evt. gæster udefra, mm. - 
afklarer vi hen ad vejen. Alle opfordres til at byde ind som de nu 
kan i planlægningsfasen, så vi kan få dette arrangement op at 
stå.


