
      

 

 

 

 

MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE 
 

Tilstede: 6  deltagere 
Dato:  02.04.2013  
Kl.:   19:30-22:45 
Sted:  Nye klubblokalet på Nordås 
Referent: Tove Mordal 
 

 

 

ÅRETS FJERDE MEDLEMSMØTE 2013 
 
April-møtet vårt ble avholdt i det nye klubblokalet på Nordås v/Kilden Senter.  
 
Norma hadde med nydelige rundstykker og kjempegode hjemmebakte muffins samt kaffe, te og brus. 
Disse ble det satt pris på kan dere tro. 
 
Dette medlemsmøte var tiltenkt emnet om hvordan man kan lage burpynt. Burpynter, stoffer, bånd, etc. 
var tatt med. I og med at det kun var ett nytt medlem ble hun forespurt hvorvidt denne gjennomgangen 
var noe hun trengte. Det var det ikke, men det ble gitt en del informasjon ang. hvordan en utstilling 
foregår. Legger ved et par linker der man kan kjøpe burpynter på nettet, så er det noe for dem som ikke 
er så neve-nyttige med slike ting selv. 
 
Dessverre så var dette møtet planlagt til første arbeidsdag etter påske og vi går ut fra at dette var 
årsaken til det dårlige oppmøtet. Eller kanskje temaet var uinteressant?  
 
Vi oppfordrer fremdeles medlemmene til å komme med tema de ønsker vi skal ta for oss på 
medlemsmøtene. 
 
Vi beklager at møtet ble avholdt så tett etter påske/helligdager og for ettertiden så skal vi prøve å holde 
oss utenom dette.  
 
Dersom medlemmene synes at medlemsmøtene er for hyppige eller at det er andre årsaker til den 
dårlige oppslutningen, så hadde det vært fint om styret kunne fått en tilbakemelding på dette, så kan vi 
vurdere å avholde sjeldnere medlemsmøter eller i andre former med andre tema om dette er ønskelig.  
 
For at vi skal få den klubben vi ønsker, er vi helt og holdent avhengig av innspill fra dere for at vi alle skal 
få en klubb å trives i. 
  



      

 

 
 
Kvelden ble brukt til prat, diskusjon og innspill ifbm den forestående utstillingen vår i juni. Som dere 
sikkert alle har fått med dere så har vi byttet hall for utstillingen. Årsaken til dette er at hallen som 
opprinnelig var planlagt, ble alt for liten. Så nå har vi fått Framohallen som Berak brukte i februar. 
 
Dette betinger at vi alle sammen prøver å hjelpe til og står på for å skape et så vellykket arrangement 
som mulig slik at det er mulig å fortsette og arrangere utstilling i denne hallen fremover også. 
 
Vi håper at alle våre medlemmer som har anledning er velvillige og prøver å yte en liten innsats når de 
blir forespurt i denne anledningen. Kom gjerne i forkant og ta kontakt med Ingunn, eller andre i styret om 
det er noe du kan tenke deg å hjelpe til med. Vi trenger DEG. 
 
Neste medlemsmøte er satt til 7. Mai. Her var planen å gå igjennom skjema fra NRR av ymse slag. 
Men i og med at oppslutningen rundt temaene hittil i år ikke har vært så oppløftende, så skal vi 
prøve et annet tema. Om vi får det som vi ønsker, blir dette annonsert ganske så snart. Det er et veldig 
interessant tema, men vi kan ikke opplyse om hva, før vi vet om foredragsholderen har anledning til å 
komme, det vet vi i uke 16. Det vil da bli annonsert på hjemmesiden vår. 
 
Så håper vi at dette kan være et tema som de fleste kunne tenke seg å vite mer om. 
 
VEL MØTT I MAI !! 
  
 
 
Linker til hjemmesider på nett der man kan få kjøpt burpynter etc. 
 
Tips til hvordan du kan sy burpynten selv: 
http://home.online.no/~rsvensse/smaa-burpynt.html 
 
Norske: 
http://kattens.mamutweb.com   Produktene vises ikke på hjemmesiden, 
                                                  så ta kontakt med henne eller på facebook. 
 
http://galinaf.wix.com/home   Finnes også på facebook. 
 
Utenlandske: 
http://www.burpynt.org/Cage-decoration.html 
http://www.visnintfeline.com/id17.htm Denne er ganske dyr og eksklusiv, hun selger også de stooore 
fjærboane i forskjellig farger. 
 
Håper dette er til nytte. 
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