
Referat
af ordinær generalforsamling 2019 i Miniatureforeningen ”mini” 

onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Generalforsamlingen er indkaldt den 18. februar 2019 med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning. 
3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag. 
5. Budget og fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Grethe Holme Jantzen, Hestehavevej 5, 4660 Store 
Heddinge, e-mail: lindevang@nypost.dk, så de er formanden i hænde senest onsdag den 6. marts 2019.

Ad pkt. 3: Foreningens årsregnskab for 2018, der er godkendt af bestyrelsen og foreningens revisor, 
vedlægges. 

Ad pkt. 5: Forslag til budget for 2019 vedlægges. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent: 250 kr. pr. 
person, 400 kr. for 2 personer med samme adresse og i begge tilfælde ½ kontingent for resten af året ved 
indmeldelse den 1. september eller senere. 

Ad pkt. 6: Valg af formand. På valg er: 
 Grethe Holme Jantzen, modtager genvalg. 

Ad pkt. 7: Valg af bestyrelse og suppleanter. 
På valg er: 

 Tove Palm, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg. 
 Miki Sano, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg. 
 Ulla Calundann, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg.
 Anette Larsen, suppleant, modtager genvalg. 
 En suppleant (pladsen er ubesat). 

Ad pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: 
 Marianne Winberg, revisorsuppleant, modtager genvalg. 
 Revisor er ikke på valg i år. 
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Ad pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Anne Gram blev valgt som dirigent. 
Tove Palm blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Som stemmetællere blev valgt Helen Jespersen og Hanna Maria Clement.
155 har betalt kontingent, heraf er 45 til stede, 1 har givet fuldmagt, dvs. 46 stemmer i alt.

Ad pkt. 2. Formandens beretning
Formand Grethe Holme Jantzens beretning er vedlagt som bilag til dette referat.
På forespørgsel fra Hanna Maria Clement oplyste formanden, at værkstedslokalet skal bookes

på samme måde som Teatersalen. Det er ikke muligt for medlemmer at få nøgle til værkstedet.

Formandens/bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad pkt. 3. Aflæggelse af regnskab
Foreningen havde i alt 210 medlemmer i 2018, hvilket gav en indtægt på over 50.000 kr. og et

overskud på 14.000kr. Overskuddet skyldtes i hovedsagen, at der kom flere nye medlemmer end forventet.
På forespørgsel fra Maja Stenskov Hansen oplyste formanden, at der ikke blev tilbagebetalt noget beløb til 
deltagerne i turen til Mariager, fordi overskuddet ikke udgjorde 100 kr. eller derover per deltager.
På forespørgsel fra Mette Thykier oplyste formanden, at ”diverse tilgodehavender” på 234 kr. er endnu ikke 
afregnede forskud.

Regnskabet for 2018 blev godkendt.

Ad pkt. 4. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad pkt. 5. Budget og fastsættelse af kontingent

 Bestyrelsen indstiller uændret kontingent: 250 kr. pr. person, 400 kr. for 2 personer med 
samme adresse og i begge tilfælde ½ kontingent for resten af året ved indmeldelse den 1. september eller 
senere. 
Formanden gennemgik budgettet. Som lovet på sidste års generalforsamling er der budgetteret med at 
bruge foreningens opsparede formue. Som noget nyt har foreningen fået tilbudt brug af værkstedslokale i 
Farum Kulturhus med skabsplads. Bestyrelsen ønsker at der indkøbes diverse værktøj og maskiner hertil, 
som kan bruges på medlemsmøder og lange lørdage. 
Desuden er sat penge af til renovering af hjemmesiden. 

Budget for 2019 og kontingent blev godkendt.

Ad pkt. 6: Valg af formand

Grethe Holme Jantzen blev genvalgt. 

Ad pkt. 7: Valg af bestyrelse og suppleanter
Tove Palm, bestyrelsesmedlem, blev genvalgt.
Miki Sano, bestyrelsesmedlem, blev genvalgt.
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Ulla Calundann, bestyrelsesmedlem, blev genvalgt.
Anette Larsen, suppleant, blev genvalgt.
Pia Adler blev valgt som suppleant. 

Ad pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

Marianne Winberg, revisorsuppleant, blev genvalgt.

Ad pkt. 9. Eventuelt

Maja Stenskov Hansen påtalte, at hun ikke kunne finde indbydelsen til julemødet på 
foreningens hjemmeside. Formanden lovede at følge op på dette.

Efter generalforsamlingen bød Miniatureforeningen ”mini” på kaffe/te, kage og frugt. 
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Formandens beretning til Generalforsamling Miniatureforeningen
mini, marts 2019
Endnu engang velkommen til dette års generalforsamling i Miniatureforeningen mini.

Vi er en forening med et medlemstal der stadig vokser, det er utroligt. Vi var 210 den 31. december 2018, 
nogen falder fra igen og andre kommer til. En forening i udvikling Dette er storslåede, men også 
skræmmende og forpligtende.

Kernen i vores forening har altid været medlemsmødet, hvor vi mødes med andre miniature interesserede 
til en hyggesnak om de sidste nye projekter over en kop kaffe eller te og en småkage. En del prøver kræfter 
med aftenens projekt. Vi prøver hele tiden at finde ny ideer og nye undervisere.
Men har behov for ideer og input fra jer alle. Vi har i 2018 som sædvanligt været langt omkring, og har I en 
ide, ny eller en som det er langt tid siden, så kom med den.

Årets mest besøgte medlemsmøde er julemødet. Et møde fyldt med traditioner der bestemt ikke skal 
ændres på. Vi var dog nødt til at bryde en meget vigtig en i 2018. Kort tid inden julemødet fik vi at vide at vi 
på grund af udskiftning af radiatorer ikke som sædvanligt kunne være i teater salen. Gode råd var dyre, 
skulle vi aflyse – nej bestemt ikke. Udsætte til senere, nej helst heller ikke. Finde et andet sted? Måske. Vi 
blev efter flere forhandlinger tilbudt at være i det største lokale i Stien. En anden forening blev flyttet og vi 
kom til. Dette betød en hel del ekstra arbejde for bestyrelsen, en del ekstra transport med taxa for mange 
medlemmer og en hel del mindre plads til salgsboder og hygge. Men vi fik afholdt julemødet, og I skal have 
tak for at tage det med så godt humør så vi alligevel fik et godt julemøde. Vi prøvede igen i 2018 at forny 
maden, nu med 6 synes jeg lækre små snitter. En model der kan håndteres, som smager godt, tror vi
prøver igen til næste år. Et af højdepunkterne ved julemødet er årets bankospil, hvor rigtig gode gevinster 
trækker, i år havde vi derud over fået en del gevinster foræret, hvilket betød ekstra spil.

Der er i det forløbne år afholdt en række kurser og lange lørdage hvor vore medlemmer mødes med 
projekter over en lidt længere periode end blot de få timer på medlemsmødet. Nogle kurser blev desværre 
ikke gennemført pga. manglende tilslutning, og vi prøver at finde nye løsninger for dette. Vi har gennemført 
et kursus i samarbejde med NordFyns Højskole, et andet blev ikke til noget på grund af manglende 
tilslutning, men blev i stedet til et mindre kursus hos KJ Design. Også her er vi hele tiden på udkig efter nye 
projekter. Hvis du har en ide er du meget velkommen til at komme med den, vi har altid brug for ny 
inspiration.

En anden vigtig del af vor foreningsarbejde er Miniature Nyt, der hele tiden udvikler sig og bliver mere og 
mere spændende at læse. En lang række af de nye medlemmer vi har fået, især de der ikke bor i nærheden 
af Farum, har meldt sig ind på grund af netop miniature nyt. For at blive ved med at sikre udviklingen og det
interessante læsestof er det vigtigt at vi alle bidrager. Har du hørt noget nyt, har en god ide, har været på tur
og oplevet noget med miniature så henvend dig endeligt til redaktøren, som altid er på jagt efter stof. Hvis 
du ikke selv synes du kan skrive et indlæg er der altid mulighed for at få hjælp. Vi vil gerne have så meget 
forskelligt med som muligt.

I 2018 gentog vi vores succesfulde Loppemarked, med mange glade stadeholdere og besøgende. Det gør vi 
selvfølgeligt også i 2019.

Også i 2018 var vi på tur med Miniatureforeningen, denne gang en busfuld til Messen i Mariager. Og der er 
allerede nu flere planer for 2019, en tur til Greve Museum med foredrag af Tove Palm om både Kopien af 
Greve Museum og den lejlighed hun byggede for et par år siden. I den forbindelse vil foreningen serverer 
kaffe og Kage. Og i september, nærmere bestemt den 28-29. september er der tur til Messe i Arnhem.
Begge dele vil I meget snart hører meget mere om.
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Hvor kan man møde os, udover til vores medlemsmøder? Vi har vores hjemmeside som løbende opdateres 
med hvad der sker. Vi er aktive på Facebook, hvor vores side løbende fortælle om vores arbejde. Jeg tror 
langt de fleste af vore nye medlemmer har fået kendskab til os via netop Facebook. Men man kan også 
møde os på de forskellige Messer rundt omkring i Danmark. Vi er selvfølgeligt mest synlig på Dukkehus
Festivalen her i Farum, hvor vi i 2018 deltog med et super flot torv.
Dejligt at så mange ville deltage i vores fælles projekt.

På generalforsamlingen 2018 lovede vi i bestyrelsen at se på hvad vi kan anvende nogle af vore mange 
penge på. Vi har i bestyrelsen talt meget om hvad og hvordan og er kommet frem til at det skal være noget 
så mange som muligt får glæde af. Og hvad skaber mere glæde end at have adgang til netop det stykke 
værktøj, som netop dette specielle projekt kræver. Mange gange ved man at alting ville være lettere hvis 
man bare havde, eller havde adgang til. Men det er så sjældent jeg skal bruge det, så det er for dyrt at købe.
Eller hvis jeg nu skal købe, er det så det rigtige, hvis jeg nu bare i et par dage kunne prøve om jeg kunne 
finde ud af om det er det rigtige, så ville jeg vide om jeg skal investerer. Lyder det forvirrende?

Det vi mener er at foreningen skal anskaffe værktøj, specialværktøj. Et eksempel kunne være den kniv der 
kan gøre skind helt tyndt, den er for dyr at købe selv, med mindre man virkeligt skal sælge mange ting, men 
den ville bare være så rar at have adgang til. Eller andre lignende ting. Det er ikke os i bestyrelsen der 
udelukkende skal bestemme hvad der skal købes, men meget gerne med gode ideer fra jer alle. Og for at 
det nu skal være tilgængeligt også, har vi fået adgang til steenværkstedet, her i Kulturhuset, og vi arbejder 
på at få et stor skab dernede således at alt er tilgængeligt når vi har møder, både medlemsmøder og 
langelørdage. Der kan også arrangeres kurser og dage for mindre grupper i de lokaler, vi skal bare bestille 
dem.

Derudover kræver vores hjemmeside meget snart en gennemgribende opdatering, den er efterhånden 
meget tung at håndtere, og det kommer til at koste penge at forny det hele. Begge disse ting fremgår af 
budgetforslag for det kommende år. 

Inden jeg slutter dette års beretning har jeg en bøn til jer. Vi i bestyrelsen skal nok klare alt omkring 
foreningen, arrangementer osv., men mange af os er ikke så fysisk stærke længere så vi har brug for hjælp, 
især til møderne med oprydning osv. Vil I være venlige at hjælpe til.

Jeg vil slutte denne årsberetning med at takke alle mine medbestyrelses- medlemmer for det store arbejde 
de har gjort, det er altid hyggeligt og konstruktivt at komme til bestyrelsesmøde. Ligeledes vil jeg takke alle 
andre medlemmer der ofte giver en praktisk hånd med for at få vores fælles forening til fungerer i det 
daglige.
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