
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Forslag nr. 1

Jeg foreslår, at Aarhus Døveforening anskaffer en dankortterminal, for der er nogle, 
som har ikke mobilepay, og der er ikke lovkrav, at man skal have mobilepay. De 
fleste steder butikker m.m. bruger enten kontanter og dankortterminal, og det er jo 
ikke alle steder, som bruger mobilepay.

Jeg har læst fornyeligt, at der er gebyr i dag at bruge mobilepay, når man skal købe 
noget hos dem, som har mobilepay.

Jeg tænker mest på de ældre mennesker, som har ikke mobilepay, og jeg har også 
oplevet, at de ældre låner penge hinanden, og det er ubehageligt for mig at opleve og 
se dem, så jeg siger bare stakkels de ældre, og jeg er helt sikker på, de ældre bryder 
ikke om at gøre på stedet, og jeg har virkelig meget respekt for de ældre mennesker.

Forslag nr. 2

Jeg foreslår, at fysisk medlemskort skal gå over til APP, nuværende medlemskort 
fungerer ikke optimalt:

1. Kontingentet skal betales inden den 1. februar, som hvilket mit vedkommende 
bliver trukket automat via betalingsservice den dag, og jeg modtager først 
medlemskortet midt i april måned, det er jo alt for lang tid at vente på 
medlemskortet i 2½ måneder den 1. februar til midt i april måned,  da jeg har 
ikke mulighed for vise nye medlemskort i mellemtid, om jeg er medlem af 
DDL, da jeg kan jo ikke vise sidste års medlemskortet, som er udløbet pr. 31. 
december året før, da det er ugyldig i det nye år, og det er uacceptabelt.

2. Regeringen opfordrer alle danskere og virksomheder m.m. at mindske CO2. 
Da medlemskortet er produceret i plastik, så jeg synes, at DDL bør være mere 
miljøvenligt og reducere CO2.

3. Jeg siger bare, at det er stakkels for kassereren at bruge hel masse tid på så 
gammeldags at checke og gennemgå medlemsliste, om de medlemmer er 
virkelig medlem af Aarhus Døveforening, for jeg synes, at kassereren har jo 
nok at se til andre vigtigere opgaver.

4. Jeg vil foreslå at flytte betaling af kontingent enten til 1. november eller 1. 
december for kommende kontingent i det nye år, så det kan komme ud til 
medlemmer allerede i januar måned i det nye år enten i plastik medlemskort 



eller medlemskort i APP.

Med venlig hilsen

Klaus A. H. Kristensen
æresmedlem af Aarhus Døveforening


