
Referat fra Plantefarvernes generalforsamling, Rødovregård 14. marts 2018, 32 deltagere  

Referent: Marianne Schmidt 

 

Formanden Birgit Dam Petersen bød velkommen.  

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

Birgit foreslog på bestyrelsens vegne Kirsten Andersen som ordstyrer og Marianne Schmidt som referent. 

Begge blev valgt. Ordstyreren takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var rettidigt 

indvarslet, hvorefter hun tvangsudskrev 2 stemmetællere, Knud og Gerda.  

2. Beretning 

Formandens beretning: 

Det er nu 12. gang, jeg har den store fornøjelse at byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. 

Årets første møde var Stormødet 16. maj, og derefter kom vi til selve sommermarkedet 27. – 28. maj. Her 

havde vi den største tilmelding, vi nogensinde har haft. 72 tilmeldte i alt. For at skabe forandring fik næsten 

alle tildelt nye pladser, hvilket gav anledning til en del skepsis i begyndelsen. Da markedet var ovre, viste 

det sig at have været en god disposition. Der var mange besøgende i det gode vejr, og omsætningen var 

overvældende. 

Sommerturen i juni gik til Slagelse, hvor vi besøgte maleren Per Hillo. Han fortalte om sit virke, om hvordan 

han ad snirklede veje var nået til, hvor han var i dag. På terrassen blev vi senere budt på kage samt kaffe og 

the serveret i spændende kopper. Herefter fortsatte turen til Jens Gallshødt, hvor vi alle blev tryllebundet 

af det foredrag, der blev holdt for os – det var pisse godt! Samtidig med foredraget så vi, hvordan 

processen med at fremstille de store figurer foregik. Det var meget spændende med de store kar, hvor 

kobber og elektrolyse sørgede for at skabe de flotte overflader på figurerne. Også her var der godt til 

ganen, idet foreningen havde sørget for sandwich og vin, der var ingen, der behøvede at sulte. Inden 

afgangen var der tid til at gå lidt rundt og lade sig friste til at erhverve nogle af de dejlige ting, der var sat til 

salg. 

Efteråret bød på travlhed for festudvalget, der skulle arrangere Plantefarvernes 50-års jubilæum. Det blev 

afholdt 18. oktober på Rødovregård. Else Rykær fortalte på en meget levende og sjov måde om den første 

tid i foreningen. Forplejningen til festen var lækker, og underholdningen med sang og musik var med til at 

gøre aftenen rigtig hyggelig. 

Årets sidste begivenhed var vores altid velbesøgte julemarked. Selve markedet forløb fint, vi var dog et par 

stykker, der var så uheldige at få stjålet fra boden efter lukketid lørdag og inden åbningen søndag. 

Dette blev min sidste beretning, det er ikke fordi, jeg ikke ønsker at stille op igen, men helbredet holder 

ikke til det længere. Da der er en ny, der har meldt sig på banen, er det nu, det er tid til at trække sig. Jeg vil 

gerne sige tak for det gode samarbejde, vi har haft i bestyrelsen og for den store hjælpsomhed, jeg altid er 

blevet mødt med. Det har aldrig været svært at få ”solgt” arbejdsopgaverne til en anden, når jeg ikke selv 

har haft hverken overskud eller overblik. 

Forsamlingen takkede Birgit med et stående bifald, hvorefter Birgit viftede vores tårer væk med en yderst 

fornøjelig beretning om hendes planer for fremtiden: 



ADVARSEL 

Når jeg bliver en gammel kone vil jeg gå i lilla 
Med en rød hat, som ikke matcher, og som heller ikke klæ’r mig. 
Jeg vil bruge min pension på cognac og sommerhandsker 
Og på silkesandaler og sige, at vi ikke har råd til smør. 
Jeg vil sætte mig på fortovet, når jeg bli´r træt 
Og snuppe prøver i butikker og trykke på alarm knapper 
Trække min stok hen ad offentlige rækværker 
Og gøre op med min ungdoms ædruelighed. 
Jeg vil gå ud i regnen i hjemmesko  
Og plukke blomster i andres haver 
Og lære at spytte 
Jeg vil gå i rædsomme skjorter og blive fed 
Spise 3 pund pølser ved pølsevognen 
Eller kun brød og pickles i en uge 
Og stjæle kuglepenne og ølbrikker og ting i æsker. 
 
Men vi må have tøj, der holder os tørre 
Og betale vores husleje og ikke bande på gaden 
Og vise vores børn et godt eksempel. 
Vi må have venner til middag og læse aviserne. 
Men måske burde jeg øve mig lidt nu? 
Så folk, der kender mig, ikke bliver for chokerede og overraskede, 
Når jeg pludselig er gammel og begynder at gå i lilla. 
 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Det reviderede regnskab var omdelt, og det viste, at der var indtægter på kr. 109.465 og udgifter på kr. 

105.422, således at overskuddet blev kr. 4.043. Aktiverne var ved årsskiftet kr. 21.805. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen, men der var et ønske om, at kontingentets størrelse 

oplyses i nyhedsbrevet på det sted, hvor kontonummer og betalingsfrist er angivet. 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2019 på kr. 200,-/år. Det blev godkendt. 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af formand 

Formanden Birgit Dam Petersen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog nyvalg af Lise-Lotte 

Hyllegaard. Der var ikke andre forslag, og Lise-Lotte blev valgt.   

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlem Sonja Malling var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. 



c. Valg af suppleant 

Suppleant Inger Ferbing var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Lene Hansen blev genvalgt uden modkandidater. Som revisorsuppleant blev Lis Bendtsen valgt.  

8. Eventuelt 

Der var et forslag fra Pia til turudvalget om at besøge Landsbyvæveren på Sydfyn i forbindelse med den 

planlagte Fyn-tur. Hanna oplyste, at udvalget ville se på det, men at det måske var for sent. 

Der var også et forslag om at besøge spinderiet Hjeltholdt i Langå, men det kunne ikke lade sig gøre på en 

søndag. Ellis syntes, at tur-datoen var et dårligt tidspunkt. 

Inge efterlyste den gamle form for blad i stedet for det elektroniske, fordi man på de fotokopier, som 

udsendes, ikke kan læse alle detaljer. Bestyrelsen oplyste, at det ikke er muligt at trykke egentlige blade 

mere. 

Nyt kodeord til den lukkede del af hjemmesiden:  Medlem2018 

Ordstyrer Kirsten takkede afslutningsvis for god ro og orden under mødet og overrakte Birgit en buket som 

tak for hendes store indsats for foreningen. 

 

Efter udlodning af 13 gaver blev der i fortsættelse af de seneste års gode tradition sluttet af med en prima 

pølse-pate-ostebuffet (med tilhørende vin og vand) leveret af Åstrædets Ostehus i Køge. 


