Årsberetning
2017

Ordinær Generalforsamling
Der indkaldes herved til generalforsamling på Marselisborg Centret, P.P Ørums Gade 11, 8000
Aarhus C
Bygning 8, på 1. sal
Lørdag den 10. marts kl.13
Døren åbnes kl.12.00
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1.a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af 2 bisiddere
d. Valg af 2 stemmetællere
2. Årsberetninger fremlægges til godkendelse
3. De reviderede årsregnskaber fremlægges til godkendelse
4. a. Orientering om budget
b. Orientering om kontingent
c. Orientering om gebyr
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
a. Forslag til kontingent stigning
6. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand

Conny Skyt Pedersen

(hvert år) – genopstiller

b. Valg af kasserer

Gert Johnsen

(lige år) – fortsætter

c. Valg af 1. repræsentant

Brit Holm Andersen

(ulige år) – genopstiller ikke

d. Valg af 2. repræsentant

Herluf Veng Juul

(lige år) – genopstiller ikke

e. Valg af 3. repræsentant

Mogens Rasmussen

(ulige år) – Fortsætter

f. Valg af 2 suppleanter

Anne Andersen

(hvert år) – genopstiller ikke

??????

(hvert år) – genopstiller ikke

7.a. Valg af revisor

Klaus H.A.Kristensen

(hvert år) – genopstiller ikke

b. Valg af revisor suppleant
som revisor

Anja Østergaard

(hvert år) - genopstiller, men

Gratis kaffe og kage til medlemmerne på generalforsamlingen, dog gerne tilmelding på
hjemmeside☺

Årsberetning fra Aarhus Døveforening:
Dødsfald
Mathilde Bibiane Pouline Kleist, Egon Harry Jensen, Erling Nielsen og Aage Sloth Kristensen.
Tankerne går til dem, deres familier og venner.
Æresmedlemmer
Klaus A. H. Kristensen, Birtha Eriksen, Tommy Andersen, Frede Pannerup, Aage Sloth Kristensen
og Finn Nilen.
Reminder om, at vi har takket dem for, at de har lagt jeres hjerter til foreningen.
Medlemstal
198 medlemmer
Udvalgspostene
Bestyrelsen:
Forkvinde: Conny Skyt Pedersen
Kasserer: Gert Johnsen
1.repræsentant: Brit Holm Andersen (Ulige år)
2. repræsentant: Herluf Veng Juul (Lige år)
3: repræsentant: Mogens Rasmussen (Ulige år)
Suppleanter:
1: Anne Andersen
2:
Døvekultur 2017: Elisa, Mads, Anja, Tommy, Kristina og Kumar
Juletræsfestudvalg: Niels, Mogens, Tommy + Herluf(bestyrelsesmedlem)
Medier: (Nyhedsbrev, Facebook, Fold og hjemmesiden): Viola, Conny og (Malene)
Flag/bårebuket til begravelsen: Bestyrelsen + medlemmerne + døvepræst
Rundefødselsdag: Viola
Banko: Helle, Lisbet og Mogens
Castberggård-repræsentant: Brit og Niels
Sodavand/øl: Mogens og Gert
Ad Hoc – spontant arrangement: Medlemmer
Foto/Kamera: Kjeld og andre medlemmer
Hjælpe-kassere: Bestyrelsen
Kaffemødre/kaffefædre: Birtha, Bente og Mogens
Gaver: Gert
Kontaktperson/er til projektlederen: Brit og Conny

Året der gik
Begivenheder
Vi gennem 2018 efter vellykket generalforsamling har gennemført forskellige oplæg. Så har vi
også gennemført en del banko ‘er, DHL-løbet, juleudflugt og juletræsfest. hvor vi fik besøgt af
Klarsyn med Trine Hammergaard, Hospitalkovnen Petunia, Livet på et krisecenter med Dilber.
Der har også været DDL´s Landsmøde hvor Brit og Conny har deltaget i, det har været et lærerigt
møde og weekend. Vi havde den 10. februar åbent hus, hvor der kom rigtige mange og gjorde
dagen til en minderig dag. Der er sket meget i vores dejlige eget sted. Der er kommet en del
aktiviteter ind i ÅDF i 2017. Som vores Projektleder Malene har sat ind. Vi siger velkommen til
ArosTegn, spisevenner, IT-cafe og mere til. Så vi siger godt arbejde til hende. Vi har også
arbejdet på at få forlænget hendes ansættelse her i 2018, og det lykkes. Så kan vi nyde denne
2018 med vores egne lokaler og vores skønne projektleder. Vi har haft en del foredrag, nogle
spændende foredrag, hvor vi fik besøg af Klarsyn med Trine Hammergaard, Hospitalklovnen
Petunia, ”Livet på en Krisecenter” med Dilber (en rigtig spændende hårrejsende foredrag),
besøg af Kasper Bergman og Lars Knudsen (søstersfonden), hvor vi fik mere info omkring den,
hvordan vi kan gøre det bedre for at ansøge, hvorfor fik man afslag, og meget mere, det var en
rigtig lærerigt foredrag om det. Nu bliver vi vist lidt mere klogere af det. Og Vores Projektleder
Malene har også arrangeret en Vælgermøde, hvor man kan høre deres lyspunkt og
medlemmerne kan snakke med dem inden stemmevalg. Ja der var en del oplevelser vi fik i 2017.
Udvalgene
Kreativ er flyttet ind til Viby, og de får tit besøg af nogen fra andre foreninger, og der er
stilletime på bestemt tidspunkt, hvor de kan holde fokus på deres arbejde.
Og med kulturudvalget, der blev oprettet i 2016, Det har været en indspirende lærerigt dag på
Godsbanen i Aarhus hvor det er blevet afholdt.
Det har været mange positive meninger omkring den, vi fik mødt mange glade ansigter, der
blev også vist rundt i Aarhus by hvor Tommy har været en guide for, for han kender jo byen. Og
jeg fik gode meldinger fra folk som har deltaget til den, aftenen var en succes, god mad og hygge
var der jo. Sjov underholdning også. Så Vi vil sige mange tusinde tak for jeres arbejde, og I
fortjener en stor ros for det I knoklede. Også til de frivillige de har sat ind. Tak.

Bestyrelsesarbejdet
Hvis vi ser tilbage på året, har det været et år, hvor det har fyldt mindre i forhold til
medlemmernes usikkerhed omkring arven – til hvad man kan søge midler til. Det har betydet, at
vi er blevet mere bevidste om, forhåbentlig, hvad man kan søge hos søstre Ringgaard og
Pedersens fond.
Vi har været så heldige pr. d. 1. december, at få midler til at fortsætte med at forlænget vores
ansættelse af Malene Melander. Hun arbejder på at søge et nyt sted til os medlemmer, som vi
ALLE kan bruge og være i. Malene har allerede nået at lave en brugerundersøgelse, som har
givet nogle svar på, hvilke behov og aktiviteter der ønskes at udføre. Igen fik vi en dejlig gave i
oktober 2017, hvor vi fik midler til at forlænget vores lokale i 2017, som vi har fået forlænget i et
år mere. Og beholde vores skønne uundværlige projektleder Malene Melander.
Det har været et år, vil jeg igen slutte af med, at bruge tid og kræfter på at genfinde gammel
drøm, som Aarhus Døveforening har drømt om, og et lille skridt på vejen er vi nået frem til.

Afsluttende tanker
Vi kan allerede se glædende øjne hos medlemmerne over en synlig projektleder til daglige, med
egne lokale – idet I kommer med ideer, ønsker og tanker til at berige Aarhus Døveforening.
Vi håber fortsat, at I vil være med, med frivillige hænder, at styrke foreningen, bidrage til
aktiviteter, hvor I selv har hjertet med.
Igen vil jeg takke øvrige medlemmer af bestyrelsen, hvor jeg sætter stor pris på hver vores
indsats, som vi gør for vores medlemmer, foreningen og frivilligheden.
Atter vil jeg også takke alle udvalgene, for deres frivillighed, stort arbejde som I har lagt i det,
med hjertet, og håber at I fortsat vil bidrage til at styrke udvalgene – og jeg mener alle
udvalgene: Whist-udvalget, Pensionistklub Åkanden, Banko-udvalget, Castberggårdrepræsentant-udvalget, Fødselsdagsoversigt, Lov-udvalget, Soda og øl-udvalget, Foto/kameraudvalget, Kaffemødre/kaffefædre-udvalget, Døves kulturdag 2017 udvalget, Aktivitetscenter og
Tirsdagsklubben FOR jeres indsats, som jeg/vi sætter stor pris på, af hvad I gør for
medlemmerne og foreningen.
Tak til vores samarbejdspartnere, for det vi kan hjælpe hinanden for, styrke hinanden for – med
håb om det fortsat gode samarbejde.
TAK til ALLE, med tanker fra os om hvor betydningsfulde jeres indsats har været og er. Og med
foreningen kan vi ud fra vores travle hverdag, både som arbejdere, studerende men også som
pensionister bruge foreningen og vores frivillighed, som flødeskummet i hverdagen, nemlig
vores sociale del, at kunne bidrage til noget og få tilbage – alt fra bestyrelsesarbejde, til og med
det at hygge og strikke.
I gør helt klart en stor forskel, og løfter nogle opgaver, vi måske ikke selv ser, og ikke selv har
økonomi til det. I er prikken over i´et!!
Frivillighed sætter vi foreningen stor pris på, for uden jer, kan vi ikke køre – og DDL kan ikke køre
uden os – så det er et gensidigt ønske om at vi fortsat kan styrke foreningen.

Årsberetninger, skrevet af ledere fra udvalgene:
Whistklub v/ Bjarne Schultz

Whistudvalgets årsberetning 2017.
Vi var i alt 26 spillere til whist og 12tips, og havde haft i alt 19 x spilleaftener i hele året.
Torsdag d. 9. februar 2017 havde vi haft årsmøde for whist og 12tips.
Vi var med til 2 forskellige turneringer f.eks Unionsturnering i Aalborg lørdag d. 6. maj og
3-kantsturnering i Aarhus lørdag d. 28. oktober 2017.
Vi har haft Årsmøde for Danske Døves Whistunion i Fredericia lørdag d. 20. maj 2017, hvor der
kom ledere/formænd og repræsentanter fra alle klubber i Danmark samt bestyrelsen for Danske
Døves Whistunion. Det blev offentligt om at Danske Døves Whistunionen var nedlægges pga.
færre og færre deltagere til whistunions turnering, og det vil sige at hver klub/forening vil selv
arrangere uanset præmier osv. fremover. Danske Døves Whistunionen havde haft længere, i ca.
57 år fra 1960 -2017.
Vi havde julehygge for whist og 12tips torsdag d. 7. december med 2 stk. smørrebrød samt øl og
vand og snaps, og det var hyggeligt med spil kun 1 runde med pas-solonolo og grandi samt
12tips spil, og alle fik præmier opsparinger for hele året og nogle af dem fik 1 fl. rødvin for ingen
præmier. Der blev også uddelt de 3 bedste spillere med penge og diplomer for året 2017.

Leder for whistudvalget Bjarne Schultz.

Kreativklub v/ Marianne Schultz

Kreativ Aarhus.
Vi havde haft hver anden onsdag kl. 9.30-14.00, der kommer gennem 5- 12 personer (i alt 11
damer), og vi plejer at have hygge med strikke, hækler, osv.
Vi har regler om at ikke snakke under kreativ imens vi koncentrerer med strikning og syning fra
kl. 11.00-11,45. Vi havde haft hygge med æbleskiver og gløgg samt pakkespillet i december
måned.

Leder for Kreativ Aarhus, Marianne P. Schultz

Åkanden v/ Anne Louise

Aakandens årsberetning 2017
Nu er året 2017 gået bort.
Jeg prøver at huske, hvad vi havde lavet i 2017.
Allerførst ville vi mindes om 1 trofast medlem, som var afgået ved døden.
Det var Åge Sloth. Øret været med hans minde.
Programmet lød, som det plejede hver onsdage i ulige uger hele året rundt.
18. jan. Fortalte om hjertestarter, som hænger op i Folkestedet og viste os hvordan.
1. feb. Kirsten Malmbak fortalte om hendes oplevelser i Sydkorea med fotos.
1. marts... Kom tolkestuderende på besøg. Spørgelege i grupper på tegnsprog.
15. marts. Traditionelle påskebanko, pænt lille overskud.
29.?? Døvepræst Irene fortalte om Dronning Alexandra i England, da hun var født i Dk og blev
tunghør.
10. maj... Døvepræst Irene om ”sidste vilje” god information med pjece til alle.
24. maj... Ældrevejleder Katrine gav info om ”at være besøgsven” + tolk.
7. juni... Aarhus som vært for seniortræf i Hotel Radisson. Det gik trods alt godt.
Næste gang er det Aalborgs tur d. 6. juni 2018.
21. juni. Traditionelle sommerfest.
Bestyrelsen samarbejdede godt, og havde 4 gange møder i private hjem, samt Ikea cafe en gang.
Ja det var alt og tak for året, der gik, nu ser vi med nye øjne i 2018.02.18
Vi vænner os til Folkestedet, og det går udmærket. Men vi og døveforeningen ville gerne flytte
til et andet sted som vores egne med lokaler, sammen med 12K, CFD, høreforening og FDDB.
Håber at det bliver realitet i 2018.

Formand Anne Louise

ArosTegn v/ÅDF og Unge
Vi siger velkommen til vores nye oprettet Ungdomsklub..

Tirsdagsklubben v/Tommy Andersen

Årsberetning for Tirsdagsklubben 2017
Udplukket for 2017:
D. 7. feb. Fremviser vi med gamle fotobillede – meget sjove. Årsmødet d. 21. feb. Blev udsat til 7
marts – valget – Tommy A., Sten og Esther. Lokale på Grønnegade blev flyttet til
Skanderborgvej, Viby, lange bedre end før. Gennemgået med nye app. Akuthjælp til døve. Sten
afholdes med foredrag om Solgården i Spanien d. 2. Maj. Aflyst med ”golf og Burger d. 16. maj,
så sociale samvær pga. voldsomt regnvejr D. 30. maj gætter vi med ”hvad betyder ord” Aflyst
med bowling pga. få tilmelding D. 22. aug. Besøgte vi Estrup herregårdsmuseum ved Auning,
store oplevelse. d. 3 okt. Gennemførte minibanko, Tolkestuderende fra UCC deltog d. 14. nov.
– quiz dag også tolkestuderende deltog igen d. 12. dec. Julehygge med julegløgg og æbleskiver
plus julepakkespil til rigtige hyggelige.
Resten af forskellige datoer ex. IT – computer, spil osv.
Jeg vil gerne på Tirsdagsklubbens vegne takke til Aarhus Døveforening for at få støtte til os.
Tommy Andersen Leder for Tirsdagsklubben

ÅDF v/ Projektleder Malene Melander

Årsberetning af Projektet
Af projektleder, Malene Melander
(projektet er bevilliget 1.dec.2016 – 31.dec 2018)

2017 startede med en brugerundersøgelse, hvor der blev indsamlet besvarelser vedr. hvad
medlemmer/ikke-medlemmer har af ønsker og behov i Aarhus foreningsliv.
Også med henblik på at undersøge holdningen til kontingentstigning for at kunne have et ”eget sted”.
I løbet af året er der blevet søgt penge fra diverse fonde. Så foreningen har nu en god sum penge til
aktiviteter. Men der kan ikke søges til daglig drift (lokale og løn), så der skal foreningen have dialog med
Aarhus Kommune.
Der blev i sommeren 2017 søgt til anden runde af projektet 2018 + 2019 hos Søsterfonden: lokale, løn til
projektleder samt aktiviteter. Søsterfonden har bevilliget 2018 – og 2019 bliver der taget stilling til
sommer/efterår 2018.
Marselisborg + samarbejdspartnere.
Aarhus Døveforening har inviteret CFD (Konsulenter), Ældrevejledningen(DDL), Høreforeningen, FDDB
Erfa gruppe, Aakanden og 12k+Tolketid til samarbejdsmøder for at finde ud af om der er grundlag for at
arbejde på et fælles sted i fremtiden. Alle parter er interesseret, da det vil styrke tegnsprogsmiljøet,
vidensdeling i høreområdet samt skabe helhed for døve/hørehæmmede borgere at tilbuddene er tæt på
hinanden. Derudover ønsker Høreforeningen, FDDB, Erfa gruppen og Aakanden at dele lokaler med
Døveforeningen, hvor lyd og lysforhold er optimale for målgruppen.
Vi søgte om plads på Marselisborgcentret, men fik i december at vide, at der ikke er lokaler til os. Så nu
skal vi undersøge andre muligheder i Aarhus.

Små projekter er blevet igangsat for at tilgodese mindre målgrupper indenfor døve/hørehæmmede i
Aarhus og omegn. For at se om vi på den måde kan tiltrække flere nye medlemmer til døveforeningen.
Etniske døve, 4. november. Der kom 10, som havde en rigtig god dag. DDL’s projekt Etniske Døve kom
og fortalte om deres projekt i Kbh. Og der blev udvekslet egne livshistorier.
It-cafe. Samarbejde med Aakanden. Den digitale verden er stor og flere steder ser vi IT-tilbud for ældre i
kommunerne. Her prøver vi at lave samme tilbud for at se om der er behov og interesse for tilbuddet.
Da vi havde undervisningen fra Høreafdelingen med Mona og Hanne var der en god tilslutning på
omtrent 10 personer. Efter et forløb på 5 undervisningsgange ønskede gruppen at fortsætte og nu kører
It-Cafeen på egen hånd, hvor deltagerne kan undervise hinanden. Alle er velkomne.
Studie Cafe blev etableret for at skabe et netværks tilbud til døve/hørehæmmede unge i Aarhus. Der har
været en aften med snak om uddannelse og en aften med snak om ”hvad er en god tolk/tolkebruger”,
her deltog også tolkestuderende.
Spisevenner, 21. november i Viby lokalet og 19. december i Langenæs kirkes lokale. Begge dage var vi ca.
15-20 personer inkl. spisevenner ambassadører. Tilbuddet er for døve/hørehæmmede, der har svært ved
at deltage i Døveforeningens almene arrangementer – så de kan mødes i mindre gruppe. Og på den
måde kan vi fortælle om døveforeningens øvrige arrangementer og de kan indbyrdes aftale at følges ad
og derved skabe tryghed i at komme til foreningens arrangementer.
Samarbejde med UCC – tegnsprogsmiljø i Aarhus
Ved brugerundersøgelsen fremgik det at tolke og tolkestuderende er i tvivl, om de må komme til
døveforeningens arrangementer – også selvom de er medlem. Dette ønsker døveforeningen naturligvis
at gøre noget ved. Samtidig med at vi også ønsker at støtte byens kommende tolke i at blive dygtige
tegnsprogstolke ☺ Og derfor er dette samarbejdsprojekt sat i værk sammen med UCC. Målet er at de
tolkestuderende skal lære foreningens døve medlemmer at kende og få øvet tegnsproget i et naturligt
miljø.
UCC har brugt Viby lokalet adskillige gange i efteråret til undervisning og besøgt tirsdagsklubben, hvor
der er blevet quizzet eller spillet på tegnsprog.
ArosTegn – unge I Aarhus har tidligere haft ungdomsklubben TegnStorm, hvilket de måtte opgive pga.
mangel på frivillige kræfter. Nu da de unge har mulighed for at sparre med projektleder, har de nu
etableret en ny ungdomsafdeling kaldet ArosTegn. Det startede godt de første par måneder, men så
dalede frivilligheden igen sidst på året. Der er en kernegruppe af unge, som virkelig gerne vil etablere et
ungdoms-netværk i Aarhus. Og dette vil Aarhus Døveforening naturligvis gerne støtte.
Medlemmerne i foreningen har vist stor interesse i at få foreningen til at vokse og udvikle. Stort tak til
alle jer, der er kommet med ideer og frivillige hænder.

