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Nyhedsbrev oktober 2020 

  

Kære alle medlemmer. 

  

Nyt fra Udviklingsgruppen. 

TAK for ALLE Jeres positive tilbagemeldinger. Det er dejligt at sætte noget i søen, og få så god en 
modtagelse. 

Vi har læst alle de nye og spændende forslag I har hængt på tavlen, og kan fortælle, at der allerede er 
taget hul på 

mini workshops blandt andet i syning. 

Winnie har undervist i Japansk Foldeteknik. 

 

Kirsten K laver 2 workshops den 18 + 25/11, hvor vi kan lære at sy kræmmerhuse. 

 

Og der er endnu en workshop: 

Syning af coronamasker, ved Susanne. Ud fra mønsteret som uddeles hos Fruerne i Helsinge. 

Lørdag d. 17. okt kl 10-14 Tilmelding senest 14. okt i Husfliden 

  

Generalforsamling 

Vi havde i vores arbejdsgruppe håbet, vi kunne arbejde på at udvikle foreningen frem til marts 2021, 
hvor den næste 

ordinære generalforsamling skulle være. 

Efter at formanden og næstformanden gik ud af bestyrelsen og samtidig udmeldte sig af foreningen, er 
vi blevet pålagt 

at holde den ordinære generalforsamling for 2019 nu, da foreningen ikke kan fortsætte uden en 
bestyrelse. 

Vi vil derfor indkalde til generalforsamling, torsdag den 22/10 2020 kl 17:00. Indkaldelse bliver udsendt 
hurtigst 

muligt. 

Af hensyn til Covid-19 vil den blive afholdt enten i RAMhuset eller i Kantinen på Ramløse Skole, alt 
efter, hvor mange 

der tilmelder sig. Der er tilmeldingsfrist den 10/10 2020. Der vil blive serveret sandwich og vand, som 
vanligt. 



Da Dorte Andersen og Winni Landsfeldt begge ønsker at udtræde af bestyrelsen, er der Debbie 
Merchensee tilbage som kasserer. 

  

OPRÅB 

Der er tre fra arbejdsgruppen, Debbie Merchensee vil gerne fortsætte som kasserer og Tina Hunnerup 
Kabat og Anne 

Bengtsson vil gerne indgå i bestyrelsen, men vi mangler at få flere ind, da to bestyrelsesmedlemmer 
mangler samt 

helst to suppleanter. Vi skal derfor have fundet flere nye kræfter til bestyrelsen. 

Det er så op til generalforsamlingen at få stemt på en ny bestyrelse, da vi ellers, desværre må lukke 
foreningen ved en 

ny generalforsamling, tidligst 14 dage efter beslutningen. 

  

Alt med kærlig hilsen fra bestyrelsen og udviklingsgruppen. 

Ramløse Husflid 

 


