
Formandsberetning - generalforsamling 12.aug.2021 

Så kan vi endelig a;olde vores generalforsamling. Det er også på høje Ad; i hvert 
fald føles 2020 meget langt væk for mig. 

Året begyndte, som det plejede, med strik torsdag eGermiddag - på deHe Adspunkt 
hos Mosters Stoffer i Østergade - og trædrejning Arsdag og torsdag aGen i 
Husflidskælderen.  

Først i februar havde vi planlagt en udflugt Al Blicheregnens Museum. Da vi ikke 
havde været opmærksomme på museets åbningsAd, endte det dog med, at vi 4 el. 5, 
der deltog, kørte Al Gudum for at besøge HåndarbejdsfesAvalen i Sognehuset og 
spise vores medbragte madpakke på Klostermølle. 

Og d.5.feb. a;oldt vi generalforsamling. Her blev Gert Berthelsen, som var 
trædrejer, valgt ind i bestyrelsen. Gert døde desværre i eGeråret 2020. Så reelt har 
bestyrelsen kørt lidt på pumperne det sidste ¾ år. 

Sidst i februar a;oldt Elli Olesen en workshop med klip af gækkebreve. 

Så blev det d.11.marts, hvor alt blev lukket ned pga. corona, og dermed også strik og 
trædrejning.  

Alligevel lykkedes dog at markere den InternaAonale Strikkedag midt i juni. Det var 
planlagt Al at foregå i Tobaksgården, altså udendørs, men blev flyHet Al 
Frivilligcentret i Havnegade pga. vejrudsigten. Og med håndsprit og afstand kunne 
dagen gennemføres. 

I sommeren 2020 så corona-situaAonen rimelig ud, så vi planlagde vores marked i 
Tobaksgården Al at foregå 8 dage i rap i juli måned. Det lykkedes os at finde 
udsAllere, der turde deltage, så der var 9 - 10 stande hver dag, som der plejer. Og 
kom der så gæster? Ja, tyske turister var det småt med. Til gengæld tog vi danskere 
på ferie i fædrelandet, og altså også Al Lemvig, så markedet var vældig godt besøgt. 

EGer sommerferien skulle vi så i gang igen. Strikkerne begyndte i august nu på 
Frivilligcentret i Havnegade, og trædrejerne begyndte hen i sept. ??????????????? 

Vi gik også i gang med at planlægge marked på Kabbel i skolernes eGerårsferie og 
meldte os Al at deltage i KulturnaHen, også i skolernes eGerårsferie. Markedet måHe 
vi dog aflyse, og KulturnaHen afvikledes udelukkende digitalt, fordi coronaen 
florerede. 



Undervejs forsøgte vi os lidt med at bruge de digitale medier, som der var så meget 
snak om. Vi prøvede at a;olde digitalt bestyrelsesmøde. Mødet blev afviklet i en 
fart, men nåede vi i dybden med det, vi havde på dagsordenen? Workshoppen med 
forårs- og påskedekoraAoner blev aflyst; i stedet lavede jeg en lille video Al 
inspiraAon. Her måHe jeg ty Al min 16-årige daHer for teknisk bistand. På deHe 
område har vi meget at lære endnu. 

På sin vis blev 2020 altså et temmelig sløjt år. Sideløbende med de sædvanlige 
akAviteter, som måHe aflyses en eGer en, havde vi dog et par projekter i gang. 

Anne Marie Sand, som gennem en årrække har været skoleleder og dermed sørger 
for, at foreningen har nogle gode akAvitets- og kursusAlbud, ønsker af blive afløst på 
posten. Vi har arbejdet på at finde en afløser, men det er desværre ikke lykkedes. 

Det andet projekt gælder Husflidskælderen. EGersom kælderen næsten udelukkende 
blev brugt Al trædrejning, opstod ideen om at forbedre forholdene for trædrejerne 
ved at flyHe træværkstedet ind i vævelokalet. Her ville de få bedre plads og mulighed 
for varme. Et udvalg af trædrejere blev nedsat, en plan for indretning af rummet blev 
lavet og sendt Al ejerne af Tobaksgården. Denne plan faldt imidlerAd ikke i god jord 
hos ejerne, og da de samAdig selv fik brug for plads Al opbevaring, fik foreningen en 
opsigelse i oktober med ønsket om hurAgst muligt at rykke ud af kælderen. Det 
medførte et større arbejde med at finde gamle og nye ejermænd Al de Ang, der var i 
kælderen, med at flyHe Ang og sager på Kabbel, med at smide ud og reparere. Det 
lykkedes heldigvis ved fælles hjælp at blive færdige med det hele inden jul, og her 
skal især lyde en tak Al trædrejerne. Heldigvis blev der samAdig fundet nye og bedre 
lokaler Al trædrejerne, idet der blev indgået aGale med Fenskær EGerskole om at leje 
skolens træværksted. Hermed sluHede Aden i kælderen. 

Tak Al alle, der har deltaget i foreningens akAviteter - eller ville have deltaget, hvis 
det havde kunnet lade sig gøre at gennemføre dem. Tak Al alle, der siger ja, når 
bestyrelsen beder om hjælp. Og tak Al bestyrelsen for godt samarbejde. 


