
Aarhus Døveforenings årsberetning for 2019 
De bortgående: 

• Cecilia Westmann 18.05.2019 

• Ulla de Blanck 16.06.2019 

• Kjeld Knudsen 08.09.2019 

Tankerne går til dem og deres familier. 

Æresmedlemmer: Tommy Andersen, Klaus A. H. Kristensen, Frede Pannerup, Birtha Eriksen og Finn Nilen – 

en stor tak for jeres mangeårig arbejde for foreningen. 

Medlemstallet: 198 

I året 2019 boede vi på Skanderborgvej i Viby sammen med den nu nedlagte tolkevirksomhed, 12K, og 

havde jævnlige arrangementer, blandt døveforeningens egne arrangementer, men også hos de forskellige 

udvalg. Blandt andet Spisevenner som var en succes. 

Foreningens bestyrelse besluttede sig for i begyndelsen af året at få lavet deres årsrapport hos et 

revisorfirma ude i byen. Det udmundede sig i en rapport hvilket medlemmerne var på ingen måder tilfredse 

med og dermed skulle lave det om. Repræsentanter fra bestyrelsen holdt flere møder og opfølgende 

telefonsamtaler med revisoren, som kun ledte til store frustrationer og til sidst besluttede bestyrelsen at 

ophøre med samarbejdet. Vi fandt en anden revisor, med stor erfaring i netop at lave årsrapporter for 

døveforeninger og kender til kulturen. Men en sommerferie stod i vejen for at nå at blive færdig med den. 

I løbet af foråret skete der mange ting i foreningen, blandt andet fik vi at vide at tolkefirmaet, vi delte 

adressen med, vil blive lukket. Dermed kunne bestyrelsen ikke se det forsvarlige i at fortsætte med at bo på 

stedet da huslejen vil være alt for højt til at stå alene med det hele. 

Vores projektleder, Malene Melander, gik sammen med bestyrelsen om at finde alternative løsninger, 

blandt andet om vi skulle ”bo sammen” med Aarhus-medarbejdere af Danske Døves Landsforbund, CFD og 

FDDB døvblinde afdeling i Aarhus. Men det var svært at finde en egentlig løsning alle kunne være tilfredse 

med. Vi så også på muligheden for hvordan det skulle være hvis vi kun boede for os selv. 

Den 14. – 16. juni tømte vi vores lokaler på Skanderborgvej og sendte tingene til opbevaringen. Det blev 

fejret med en lille sommerfest. Det skal lyde en kæmpe tak til vores frivillige, der hjalp til. 

Den 1. juli blev Aarhus Døveforening en medarbejder rigere, der blev ansat en aktivitetsmedarbejder, Elisa 

Klejs Madsen, som skulle blandt andet sørge for at være bindeleddet mellem bestyrelsen og udvalg.  

Efter sommerferien blev vores arrangementer holdt på lokalcentre rundt om i Aarhus, primært på Trøjborg 

lokalcenter, Viby Lokalcenter og Trøjborg. Det betød at aktiviteterne ikke var lige så mange som på 

Skanderborgvej. Men medlemmerne var fantastiske og rigtig gerne vil deres forenig og dermed sørgede for 

at det var liv og glade dage. Det var et godt år med samarbejde med Høreforenings lokalafdeling, Aarhus, 

der ledes af Sanne Lauridsen. Blandt andet sørgede de for at der var tegnsprogstolkning til deres 

arrangementer og vi sørgede for stemme- og skrivetolkning til vores arrangementer. Vi siger stor stak til 

dem og håber at vi kan samarbejde mere fremadrettet. 



Endelig kunne årsrapporten blive færdig og dermed indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 22. 

september 2019. Der skete et formandsskifte fra Elisa Klejs Madsen til Lotte Lind Rønnow. 

Efter den ekstraordinære generalforsamling tog den nye bestyrelse fat i medlemmerne igen til et 

medlemsmøde og fået stillet de fremmødte nogle relevante spørgsmål, såsom om de vil nøjes med at 

anvende lokalcentre fremover med de muligheder og begrænsninger der er på steder der ikke er helt vores 

egen. Medlemmerne ønskede udtrykkeligt at det skulle være et fast sted. Der blev udstukket nogle rammer 

for hvad projektlederen og bestyrelsen skulle lede videre under.  

Som en tidlig julegave fik vi lov til at beholde projektlederen, Malene Melander, et år til. Bevilget af 

Søsterfonden. 

Vi sluttede året med den årlige populære banko i samarbejde med Midt- og Nordjyllands Døvemenighed og 

det var som altid en stor og velbesøgt succes. Til juletræsfesten på Langenæs efter en vellykket 

dansegudstjeneste kom der to nisser på besøg til glæde for de små børn med julelys i øjnene. 

Der skal lyde en stor tak til alle vores frivillige og vores medlemmer. Uden jer, ingen forening. 

 

De bedste hilsener fra Aarhus Døveforenings bestyrelse 

 

 

 


