
       

       

  Jelling 23.03.2022 

 

Nyhedsbrev fra Jelling Pileflettelaug 

 

Connie stopper: 

Efter næsten 20 år på posten som kasserer, har Connie valgt at stoppe. Jelling 

Pileflettelaug vil gerne sige kæmpe tak for indsatsen. Connie har med sikker hånd 

styret økonomi, tilmeldinger mm gennem alle årene. 

 

Ny kasserer: 

Vi har været så heldige, at Max Madsen har sagt ja til at overtage efter Connie. Og på 

generalforsamlingen blev Max valgt ind i bestyrelsen. Så nu er bestyrelsen intakt og 

skal konstituere sig på det 1. møde. 

 

Pileflettelaugets økonomi: 

På generalforsamlingen kunne det oplyses, at vi har ca 25.000,- stående i banken. 

Derudover har vi flettepil stående på lager til en værdi af ml 25 – 30.000,-, som er 

betalt. Altså en solid og sund økonomi. 

 

Kontingent: 

Vi fastholder kontingent på 50,- pr sæson. Bestyrelsen har behov for at arbejde med 

mere præcise retningslinjer for hvordan, hvornår og hvor sent man kan indbetale. 

Derfor vil i høre nærmere, når vi kan melde klart ud for den kommende sæson. 

 

Når I skal betale: 

et eller andet til Jelling Pileflettelaug f.eks deltagerbetaling, kontingent eller for faste 

bunde, er det vigtigt, at I ALTID skriver HVAD i betaler for. Ellers bliver det alt for 

urimeligt for kassereren at finde ud af, om det f.eks er en bund ELLER kontingent til 

den 50`er i indbetaler. 

 

Høst af pil: 

Høsten af pil hos Henny og Ove her i efteråret 2021 var desværre sidste gang. Vi 

siger tusind tak til Henny og Ove for aftalen og jeres store gæstfrihed. Jelling 

Pileflettelaug har i efterhånden mange år haft fornøjelsen af at tilbyde medlemmerne 

at opleve, hvad det kræver at høste, sortere, bundte mm, så man står med et prima 

færdigt materiale. HVIS nogen har kendskab til et sted, vi fremover kunne få 

mulighed for at høste, hører vi gerne fra jer. 

 

Tak til instruktører: 



Jelling Pileflettelaug siger en kæmpetak til de medlemmer, der gennem tiden har 

påtaget sig opgaven med at være instruktør for andre medlemmer på div hold. Det er 

af uvurderlig betydning. Vi håber andre også vil byde ind med tilbud om at undervise, 

og hører gerne fra jer. 

 

20 års jubilæum: 

I januar 2023 er det 20 år siden Jelling Pileflettelaug blev dannet på en stiftende 

generalforsamling. Derfor vil bestyrelsen arbejde for, at det kan fejres på behørig vis. 

Vi vil sætte pris på at få evt gode ideer ind fra jer!!! 

 

Medlemmer: 

Lige nu er vi stadig ca 140 medlemmer. Der har den seneste tid været en del nye, der 

har ønsket at blive medlem af Jelling Pileflettelaug. 

 

Generalforsamling: 

Som sagt blev Max valgt ind i bestyrelsen i stedet for Connie, og Jens Morten blev 

genvalgt. Der blev valgt 2 nye suppleanter, Susanne Munch & Karla Frederiksen. 

 
 


