
Referat af generalforsamling i foldning.dk 
Søndag den 28.1.2018 kl. 13.00 

Kløckersvej 24, Gentofte 
  

6 medlemmer til stede 
  

Dagsorden 
  

1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning 

3 Behandling af indkomne forslag 
4 Fastsættelse af kontingent 

5 Godkendelse af budget 
6 Valg af formand 

7 Valg af kasserer og 3 andre bestyrelsesmedlemmer 
8 Valg af revisor 

9 Eventuelt 
  

Ad 1 Erik blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 

  
Ad 2 Formanden aflagde beretning og konstaterede bl.a. at vi 

havde afholdt 6 møder, deltaget i 4 workshops og 1 
origamidag. Origamidagen var en succes, og det vil vi 
gentage. Foreningens tilstand må betragtes som fin. 

I 2017 havde foldning.dk 7 møder, herunder origamidagen, og 4 
workshops andre steder. Det er lidt færre end normalt, til gengæld 
blev der lagt arbejde i at få origamidagen op at stå, og som 
arrangement blev denne god succes med en interessant udstilling 
og masser af foldning og snak både med hinanden og med 
besøgende som der kom jævnt af hen gennem dage.

Claus fra Århus var den der kom længst væk fra. En årlig 
origamidag kunne være en god måde at samle foreningens 



medlemmer, ikke mindst alle de der pga. afstande ikke kommer så 
tit.

Janne Danø-samlingen: Vi fik også en storslået gave fra Peter 
Whitehorn, efter hans afdøde kone Janne Danø. Fem kasser med 
bøger, to kasser med papir samt en kasse med Jannes origami. 
Foreløbigt opbevaret hos Hans Dybkjær hvor man er velkommen til 
at komme forbi og se og låne af bøgerne.
  
Ad 3 Det går fint med økonomien. Kassebeholdningen er 30.000. 
  
Ad 4 Foreningens gode økonomi taget i betragtning var der 

enighed om at bevare kontingentet på 100,- kr. om året. 
  
Ad 5 Budgettet for 2018: 
Indtægter 2.000,- 
Udgifter 5.000,- til origamidag 
Ingen udgifter til papir pga den store gave med kassevis af 

origamipapir, som vi modtog i 2017. 
  
Ad 6 Hans blev genvalgt. 
  
Ad 7 Trine blev valgt til kasserer. 
Bernice, Troels og Erik blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 
  
Ad 8 Helle blev genvalgt som revisor. 

Ad 9 Erik orienterede om Center for Papirkunst i Blokhus, som 
åbner den 23. marts. Erik er inviteret til åbningen og 
deltager i åbningen. 

Vi snakkede om at få trykt en brochure til uddeling på messer ol. 
Erik laver et udkast til tekst og layout og sender det i 
første omgang til Hans. 

  
Generalforsamlingen sluttede kl. 14.00 



Ref: Erik


