
Plantefarvernes generalforsamling på Rødovregård d. 12. marts 2020 

Velkomst: 

Velkommen til Plantefarvernes årlige generalforsamling, som vi slutter af med lidt godt til ganen. 

I årets løb har vi mistet vores tidligere formand, Birgit Dam Petersen, og Whita Sjøgren. 
Begge har gennem mange år lavet et stort arbejde for foreningen. Æret være deres minde. 

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Jeg vil 
foreslå Kirsten Andersen som dirigent og Marianne Schmidt som referent. 

Formandens beretning 

Siden sidste generalforsamling har vi holdt 5 bestyrelsesmøder. Her har vi bl.a. initieret 

logo, flyer og klistermærker, som vi har bedt Charlotte Mikkelsen lave et oplæg til. Logoet 

har vi også anvendt som hoved på foreningens hjemmeside. Dette har vi sat i værk, for at 

forny os ved at gøre markedsføringen mere tidssvarende.  

Vi har besluttet, at vi for at gøre vores facebook side mere ”levende”, skal medsende en 

kort beskrivelse af de varer, vi hver især sælger på markederne. Denne beskrivelse med 

billedeksempler på varerne sendes til Berit Millner sammen med tilmeldingen til markedet. 

Berit vil fremover være eneansvarlig for siden. 

Fremover ønsker vi ikke længere vil stå for posesalg. Det har været dejligt, at Birgit 

gennem årene har sørger for, at vi kunne købe poser til stormøderne. Når vi har solgt ud 

fra lageret, må medlemmerne derfor selv sørge for poser. I sidste nyhedsbrev var der 

angivet adresser på mulige indkøbssteder. 

Ved evaluering af markederne har vi talt om, at nogle stadeholdere har et rigtig stort salg, 

men at de samtidig også har store materialeudgifter (det gælder fx smykkesælgerne). 

Derfor er der fremover sat et maksimum beløb på 1200 kr. som betaling for provision af 

salget ved deltagelse i markederne. 

 

Årets første møde var stormødet d. 8. maj, hvorefter vi kunne holde sommermarked på 

Gammelgaard i week-enden d. 25. -26. maj. Forud for markedet var der stor interesse for 

deltagelse. Vi fik således 27 henvendelser vedr. medlemskab/markedsdeltagelse men 

havde kun plads til 3 nye medlemmer.  

Da bestyrelsen skulle fordele pladserne på græsplænen blev vi overrasket over, at den nu 

er fyldt op med store træknuder, som indgår i en kunstinstallation. Vores sædvanlige 

opstilling med en kontinuerlig række boder kunne derfor ikke lade sig gøre. Der var dog 

stor velvilje hos udstillerne, som tog udfordringen i stiv arm og fik stablet en fin 

markedsplads på benene. Indendørs fungerede tingene næsten som de plejer, bortset fra, 

at et lokale har fået en bardisk, som optog en plads, vil gerne ville have udnyttet.  

Af vores vedtægter fremgår det, at markedsdeltagerne skal møde op begge dage og 

sælge egne produkter i naturmaterialer. Da vi havde konfirmation i familien om lørdagen, 



var jeg desværre ikke selv i stand til at deltage i markedet, men var forbi søndag og 

oplevede den gode og hyggelige markedsstemning, som jeg glæder mig til ved hvert 

marked.  

D. 2. juni havde vi en dejlig sommertur til Odsherred. Først besøgte vi Ole Clæfer og Jens 
Jørgen West, som havde skabt en bonsai museum. Efter kaffen kørte vi videre til Tuse 
Næs Kunsthåndværk, som både havde tøj og kunsthåndværk. Her spiste vi frokost, og 
forsynede os i butikken, inden turen gik videre til Nr. Asmindrup hvor vi både så Berit 
Ortmans malerier og papmachefigurer, og besøgte keramiker Lis Høiby. Sidste besøg var 
på Nykøbing Havn i fællesværkstedet MuldPlusGuld, som rummede både keramik og 
guldsmedje.  

I forsøget på at forny os, fik jeg ved sidste generalforsamling opbakning til at arrangere et 

sensommermarked i København. Det viste sig dog at være for dyrt at leje sig ind på 

udstillingssteder i centrum, så vi landede på Kulturstationen Vanløse. Markedet blev ingen 

succes. Lokaliteterne var ok til formålet, men de lå alt for afsides, så kunderne kunne ikke 

finde os. Det siges, at det tager 5 år at etablere et nyt marked, men vi er enige om, at 

Kulturstationen nok ikke lige er stedet. Positivt var det dog, at vi fik masser af tid til at få en 

god snak med hinanden og til at besøge hinandens boder.   

På efterårsturen i september var vi på langfart. Vi startede en time tidligere fra Herlev 
station, end vi plejer, og kørte helt op til Tage Andersens Gunillaberg. Det var en lang tur, 
så det var dejligt med et stop under vejs på museet Vandalorum i Varnamo, hvor vi fik en 
dejlig buffet, og besøgte museumsbutikken. På Gunillaberg herregård, oplevede vi et 
specielt univers med en inspirerende udstilling. Her var blomster, jern, gamle møbler og 
flotte billeder. Udendørs var der et meget stort orangeri, og der var geder, får køer, heste 
og hængebugsvin. Tage Andersen gik selv rundt på stedet med sin medhjælp, og han var 
meget snakkesalig. Vores besøg var sidste dag før sæsonens afslutning, så blomsterne 
var lidt trætte og slidte. Men det er et fantastisk univers, han har skabt i det svenske. På 
hjemturen besøgte vi et lille keramik- og smykkeværksted hos Maria Larsson og Vivianne 
Thorstensson, hvor vi havde mulighed for at shoppe. 

På hjemturen havde turudvalget sørget for sandwich, vand slik og æbler. Dejligt og 
tiltrængt efter en lang dag.  

På julemarkedet den sidste week-end i november var vi næsten fuldtallige. Vi blev først 
lukket ind kl. 9, og måtte selv hjælpe med at slæbe stole ind i både lade og i kostald. 
Alligevel gik opstillingen uden problemer, så stor ros til medlemmerne.Juletræet pyntede vi 
med engle, og det så smukt ud.  

Stor tak til Gerda, som igen var på plads som julemor. Hendes indsats, giver en god 
skilling til foreningen. 

Heerup Museet fortalte, at de havde haft 1100 besøgende på museet. Så alle var meget 
tilfredse. 



Jeg vil slutte med at takke alle medlemmer for endnu et godt år i foreningen. Jeres 
kreative arbejder er på et meget højt niveau. Vi får stor ros for kvaliteten af vores varer, og 
det kan vi godt være stolte over. Plantefarverne er en velrenommeret forening, og mange 
af kunderne fortæller, at de ser frem til vores markeder. 

En særlig tak til Turudvalget og til de enkelte medlemmer af bestyrelsen, som gør et stort 
stykke arbejde til glæde for os alle. 

Det har været to lærerige år for mig som formand. Fremover ønsker jeg dog at fortsætte 
som menigt medlem i Plantefarverne 

Lise-Lotte Hyllegaard 


