NYHEDSBREV JANUAR 2018

Kære medlemmer i Danske Glasperler.

Det er ved at være en tid siden, der sidst kom et nyhedsbrev ud.
2017 har været et lidt anderledes år for Danske Glasperler.
Efter et perletræf i Silkeborg, med ikke alt for mange besøgende, har 11 medlemmer
været en tur i Wertheim. Vi havde som noget nyt valgt at bo på 2 hoteller i Wertheim, så
man kunne gå frem og tilbage til Wertheim, det var rigtig dejligt, det betød også at man
havde mulighed for at opleve byen, og andre seværdigheder i området, samt havde man
behov for en ”time out” kunne gå tilbage på hotellet.
Vi måtte undvære Connie på turen der desværre blev syg og ikke kunne deltage.
Herefter havde bestyrelsen valgt at deltage på Kreative Dage i Fredericia for at sprede
budskabet om vores perleforening. Her var flere af foreningens medlemmer med til at
være på vores stand, og vi havde nogle rigtig fine snakke med mulige nye perlemager,
og også perlemagere der var i gang. Vi fik 5 nye medlemmer.
Ved de forskellige arrangementer har bestyrelsen lyttet til vores medlemmers ønsker, og
derfor valgte vi at udsende et spørgeskema om hvilke ønsker og behov vore
medlemmer hver især havde.
Resultat af den anonyme spørge-undersøgelsen peger på at vores årlige træf flyttes
tilbage til Ravstedhus, og ønskerne er at vi arbejder med at der bliver muligheder for
workshops af forskellige slag. Spørgeskemaet blev udsendt til 49 ud af 54 mulige
medlemmer, de 5 medlemmer der ikke modtog spørgeskemaet skyldes at vi ikke havde
en mail der virkede, vi har prøvet at sms til dem men ikke hørt fra dem. Det betød at den
højeste svarprocent vi kunne nå var 91% og vi modtog svar så vi i alt havde en
svarprocent på 54%. Samtidig håber vi på at dette også vil betyde at vi får mulighed for
at gense vore udenlandske perlemager igen, både som forhandler og demomagere.

Men alt dette har også en bagside… Connie meddelte mandag aften, at hun ikke ønsker
at foreningen arbejder denne vej, og da flertallet ønsker dette valgte Connie i går at
trække sig som formand, og medlem af bestyrelsen i Danske Glasperler. Det har været
en svær beslutning for Connie, da hun har været med fra starten. Der skal lyde en
kæmpe tak for alt det arbejde Connie har lagt i denne forening, og vi håber at vi kan føre
den videre på bedste måde. Det betyder også at Mette indtil næste generalforsamling er
formand for foreningen. Elisabeth har ligeledes valgt at stoppe i bestyrelsen, Elisabeth

var suppleant. Det betyder at bestyrelsen frem til næste general forsamling er
sammensat således:
Formand: Mette Pedersen tlf.: 40383759 mail: amer@kolding.dk
Næstformand: Birthe Sørensen tlf.: 22307010 Mail: sorensenbirthe@gmail.com
Kassere: Heller Fredberg Nielsen Tlf.: 26815126 Mail: helle@fredberg-nielsen.dk
Bestyrelses medlem: Lisbeth Larsen tlf.: Mail: lisbeth-l@mail.dk
Bestyrelses medlem: Marlene Lauersen tlf.: 40242331Mail: mail@marlenebraad.dk
Så nu skriver vi heldigvis 2018 og vi håber alle er kommet rigtig godt ind i det nye år.
Det betyder også at bestyrelsen har travlt med at få vores kommende glasperle træf
arrangeret, og da vi rigtig gerne vil lytte til vores medlemmer, er vi gået i dialog med
Flemming fra Ravstedhus, om vi kan finde en weekend hvor vi kan kommer dertil og
afholde vores træf. Flemming har budt os velkommen tilbage. Vi er lige nu i dialog med
Ravstedhus for at se om vi kan finde en weekend til afholdelse af træf 2018. Lige så
snart vi ved mere skal vi hurtigst muligt nok sende info ud til jer.
Da det har været svært at få pladserne til Wertheim-turen solgt, har bestyrelsen besluttet
ikke at udbyde turen i 2018. Så vi forventer at udbyde turen igen i 2019.
Helle arbejder på højtryk med forenings nye hjemmeside, vi fik et smugkig i går, og det
ser rigtig godt ud, så her kan i glæde jer til snart at kunne følge Danske Glasperles side.
Husk også at Danske Glasperler også kan følges på Facebook
https://www.facebook.com/Danske-glasperler-839239236161204/
Vi ser frem til et godt samarbejde i 2018, der udmunder sig i et godt træf og hvad vi nu
ellers kan finde på.
Husk vi i bestyrelsen altid meget gerne vil høre fra jer om ønsker, ris/ros og ideer, I skal
endelig ikke holde jer tilbage.
De bedste hilsner fra
Mette, Birthe, Helle, Lisbeth og Marlene.

