
Generalforsamling i Selskabet for Orientalsk tæppekunst den 8.maj 2008 
 
Et kort referat. Herefter følger formandens beretning. 
 

1. Valg af dirigent. Martin Melchior valgtes. 
 

2. Formandens beretning, se nedenfor.  
 

- i relation til beretningen foreslog et medlem, at der arbejdes på at nye 
medlemmer får mulighed for at blive indført i grundlæggende tæppeviden. 

 
3. Kassererens gennemgang af regnskab 

 
- regnskab aflagt og godkendt 
 

4. Kontingent, fortsætter uændret 
 

- Forslag om forhøjelse næste år  
 

5. Valg til bestyrelsen 
 
- Bestyrelsen er på valg, genopstiller og genvælges. Der stilles forslag om 

nyvalg af Henrik Schleppegrell. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå 
af mindst fem personer. 

 
Følgende valgtes:  
 
Søren Nissen (formand) 
Jørgen Brandt 
Martin Melchior 
Jan Andersen 
Gitte Bærentzen 
Mogens Christoffersen 
Henrik Schleppegrell 
 

Bestyrelsen er herefter valgt for en periode på to år 
 

6. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag. 
 

7. Evt. – intet 
 



Formand Søren Nissens beretning ved generalforsamlingen 2008 
 
Foreningen har afholdt 12 arrangementer siden generalforsamlingen i maj 2006. 
 
19. september 2006 var vi på besøg hos Ottosen Tæpper. 17. oktober 2006 havde vi 
et spændende arrangement om teltbånd med to af verdens førende eksperter i 
turkmenske tekstiler. 25. oktober holdt vi en aften om fladvæv. 7. december holdt vi 
årets velbesøgte julearrangement, hvor der også var et godt salg på auktionen. 
 
2007 startede med en aften om ”langhårede” tæpper, gabbeh´er, den 30. januar, hvor 
vi også præsenterede foreningens nye hjemmeside. 22. februar viste og fortalte 
medlemmerne om deres bedste loppefund og 29. marts holdt vi en lærerig kelim-aften 
med en workshop. 18. oktober holdt svenskeren Jan-Inge Bengtsson foredrag om 
afghanske tæpper og den 8. november var vi på besøg hos Kunstindustrimuseet, for at 
se udvalgte tæpper fra samlingen. 
 
Besøget gav anledning til, at foreningen henvendte sig til kulturministeriet, fordi 
museets tæpper åbenlyst blev forsømt, idet de bl.a. ikke havde været vasket i mange 
år. Henvendelsen førte til korrespondance mellem foreningen, ministeriet og museet, 
der var noget stødt over vores klage. Ministeriet mener, at museet selv skal prioritere 
anvendelsen af deres midler og en bevaring af tæppesamlingen er åbenbart ikke højt 
prioriteret for museets textilafdeling. Senest har vi skrevet til museets bestyrelse for 
at bede den om at sætte mere fokus på tæppesamlingen. 
 
Den 3. december 2007 holdt vi årets julearrangement med 54 tæpper til auktionen og 
en ny madleverandør, som blev meget vel modtaget. 
 
I år har vi foreløbig haft foredraget med svenskeren Thomas Birath ”På tæppejagt i 
Kaukasus” og et besøg hos auktionshuset Bruun Rasmussen. Der har været problemer 
med at få vores sædvanlige lokaler i Hellerup Sognegård i forbindelse med, at der er 
kommet ny kirketjener og derfor har vi lejet lokaler på Havarthigaarden. 
 
Siden vores hjemmeside gik i luften i november 2006 har vi løbende udbygget den 
med mere materiale i form af artikler og referater fra vores arrangementer og 
fotogallerier. 
 
Vi har i øjeblikket i gennemsnit 37 gæster om dagen, som klikker 383 gange på 
indhold på hjemmesiden. 
 



I april i år satte vi besøgsrekord med 1316 gæster. Det er vores erfaring, at nyt 
indhold straks kan mærkes på antallet af besøg. Så vi finder, at det er vigtigt, at 
hjemmesiden løbende tilføres nyt materiale. 
 
Siden starten og til 1. maj i år har vi totalt haft 14.566 besøgende som har set 53.701 
sider med 208.523 hits. 
 
Ni nye medlemmer har benyttet sig af muligheden for at melde sig ind i foreningen 
via hjemmesiden. 
 
Vi har skrevet til en række firmaer med tilknytning til tæppebranchen i forsøget på at 
tiltrække nye sponsorer, som kunne være med til at finansiere den fortsatte drift af 
hjemmesiden. Men hidtil har ingen bortset fra vores hovedsponsor desværre ønsket at 
tegne sig for et ellers billigt sponsorat. 
 
Foruden hjemmesiden har vi promoveret foreningen på andre måder. Siden sidste 
generalforsamling har vi sendt en pressemeddelelse om foreningen til en lang række 
medier fra lokalaviser og distriktsblade til magasiner som Antik & Auktion og Bo 
Bedre. Med pressemeddelelsen fulgte også fotos til fri afbenyttelse samt listen ”10 
gode råd om ægte tæpper” som også findes på hjemmesiden. 
 
Vi har også fremstillet en lille firesiders folder om foreningen, som blandt andet er 
delt ud til gæster på antikmessen i Forum i 2006 og 2007. 
 
Med hensyn til fremtidige arrangementer hører vi meget gerne ideer fra 
medlemmerne. Vi har haft flere kontakter med vores svenske søsterklubber, som 
blandt andet har hjulpet med at skabe kontakt til de svenske foredragsholdere vi har 
haft glæde af til et par interessante klubaftener. Et samarbejde tværs over sundet kan 
blive til glæde og inspiration for begge parter. 
 
Medlemslisten viser, at vi for tiden er 66 medlemmer. 
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