
   

   

 

Aarhus Døveforenings årsberetning for 2020  

De bortgående:  

• Sonja Christensen 26. april 2020 

• Rudi Stegen 14. juli 2020 

• Tommy Andersen, æresmedlem, 1. oktober 2020 

• Eigil Steffensen 8. oktober 2020 

• Rigmor Christiansen 23. oktober 2020 

• Christian Brøgger Holm 16. december 2020 

• Amos Slor 21. december 2020 

•  

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: 184  

Da vi ikke havde vores eget sted i starten af 2020, benyttede vi os af lokalcentre til vores aktiviteter.  

Sidst i januar 2020 havde vi dialogmøde med DDL hvor vi i samarbejde med Midtjysk Døveforening og 

Aalborg Tegnsprogsforening arrangerede en aften hvor vi skulle blive kloge på DDLs kommende 

arbejdsplan. Det var en rigtig god og informativ aften sammen med de to andre foreninger.  

I starten af 2020 brugte vores projektmedarbejder Malene Melander utallige af timer på at finde et nyt sted 

til os. Malene og bestyrelsen og et ad hoc-udvalg har besigtiget flere steder. 

Endelig sidst i marts kunne vi underskrive en lejekontrakt på Gunnar Clausens Vej 15 i Viby J. Vi overtog 

lokalet den 1. april og brugte 3-4 måneder på renoveringen. Det havde ikke kunne lade sig gøre uden vores 

fremragende og engagerede frivillige. Vi var fulde af store forventninger og så frem til at vise vores 

medlemmer det fine nye sted vi havde lejet. Men Corona satte en stopper for foreningsaktiviteter.  

Et par udvalg nåede nogle få aktiviteter, men der blev lukket helt ned i løbet af efterår 2020 og det fortsatte 

resten af året.  

Projektmedarbejder Malene Melander kæmpede ihærdigt med lokalpolitikere for at døve i Aarhus skulle 

være en del af budgetforhandlingen. Det lykkedes! Aarhus Kommune gik med til at bevilge døve i Aarhus 

200.000 kroner om året i 4 år. Aarhus Døveforening tager sig af det administrative. 

November 2020 lykkedes det os at gennemføre ordinær generalforsamling på Radisson Hotel, Århus C 

ifølge Covid-19 restriktioner.  

Det var det sidste arrangement Aarhus Døveforening kunne gennemføre i 2020.  



   

   
Ingen traditionel banko, ingen julefrokost, ingen juletræsfest. 

Hvad skal der nu ske? Hvor længe skal vi vente på genåbningen? Kan medlemmerne passe på sig selv? Har 

alle medlemmer en som de kan være sammen med?  

Samtidigt dukkede der nye digitale løsninger, bl.a. online møder og live streaming som vi kunne få gavn af.  

Vores projektmedarbejder Malene Melander havde sin sidste arbejdsdag den 31. december 2020, og vi 

kunne desværre ikke samles og sige pænt farvel til hende pga. Corona.  

  

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

  

De bedste hilsener fra Aarhus Døveforenings bestyrelse  

  

  

  


