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Nyhedsbrev august 2020 

  

Velkommen tilbage i Husfliden efter Coronanedlukningen. Det er dejligt at se jer igen. Vores ugentlige 
samvær har været savnet - I har været savnet. Meget skal indhentes og nye tanker skal tænkes. Det er 
kort fortalt tid til, at vi slår en kolbøtte i Husfliden. 

Det er derfor besluttet, at den planlagte generalforsamling d. 3. september 2020 aflyses og udskydes 
indtil marts/april 2021, hvor vi afholder vores vanlige generalforsamling. 

Den siddende bestyrelse fortsætter indtil foråret, men det er naturligvis muligt at fratræde sit 
bestyrelsesarbejde allerede nu - kontakt formand Pernille på 2172 6499. 

 

Kolbøtten…. 

Vores forening har brug for at slå en kolbøtte for i endnu større grad at:   

1. Efterleve foreningens formål om at fremme og udvikle interessen for husflid (håndarbejde). 

2. Fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye. 

3. Tiltrække interesserede medlemmer til bestyrelsesarbejde. 

4. Udvikle nye idéer til glæde for alle. 

Derfor har Pernille som foreningens formand og Anne Bengtsson foranlediget, at der er nedsat en 
arbejdsgruppe – et såkaldt brainstormingsudvalg – til at komme med nye idéer og til at undersøge 
mulighederne for at skabe nyt og mere liv i foreningen, at udvikle og udvide nye aktiviteter og udnytte 
vores dejlige lokaler i endnu større grad. Vores forening skal summe af liv, latter og kreativitet flere af 
ugens dage. 

Arbejdsgruppen består lige nu af: 

- Anne Bengtsson 
- Susanne Jensen 
- Anette Walther 
- Tina Hunnerup Kabat 
- Debbie Mershensee 
- Pernille Coff 

I arbejdsgruppen vil vi forsøge at udvikle et nyt foreningskoncept over de kommende måneder og 
udarbejde et oplæg til, hvordan vi kan gøre vores forening mere attraktiv og fremlægge dette på næste 
års generalforsamling i marts/april 2021. 

 

Nyt navn 

Vi søger ideer til et nyt navn !! 

 

 



Konkurrence 

 

Dit forslag til et nyt navn til foreningen, kan lægges i forslagskuverten, som vil blive hængt op på 
opslagstavlen på torsdag. 

Sådan gør du: 

1. Skriv dit forslag 

2. Skriv dit navn 

3. Læg forslaget i kuverten på opslagstavlen. 

 

Vinderen udpeges af udvalget og offentliggøres til vores julefrokost i december. 

 

Præmien er: 1 års kontingent gældende fra marts/april 2021 

 

Forslag og ideer søges 

Vi søger forslag og ideer til nye grupper, kurser, workshops, events samt undervisning i de grupper vi 
har i dag og i helt nye, som du godt kunne tænke dig. Alle forslag er velkomne. HUSK vi slår en 
kolbøtte !! 

Forslag og ideer, sætter du med Post-it, på den planche, som Susanne Jensen hænger på vores 
opslagstavle i løbet af en uges tid. 

HUSK også at skrive dit navn. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

I vil løbende blive holdt orienteret om udvalgets arbejde. 

 

På udvalgets vegne 

Pernille Coff 

 


