
Notater fra medlemsmøde d. 31. oktober 2019 

 

Der var 38 medlemmer til stede til medlemsmødet. 

 

Dagsorden: 

 

Formanden gennemgik dagsordenen of informerede om hvornår det ville være pause. 

 

Visioner/mål med ÅDF 

Formanden lagde op omkring at ÅDF skal have tydeliggjort hvad foreningens visioner og 

mål skal være. 

Der ønskes fra medlemmerne at man finder ud af hvad foreningens værdier. Samt at 

bestyrelsen arbejder på at blive Danmarks bedste døveforening der kan rumme alle. 

 

Projektmedarbejder 

 

Projektmedarbejderen gennemgik kort hvad hendes arbejdsopgaver har været i 2019 og 

der var fokus på at flytte fra Skanderborgvej og der var flere møder med bla CFD omkring , 

søge efter et nyt lokale, hvor hun har været i kontakt med diverse 

ejendomsmæglere/boligsider og besøgt et hav af steder sammen med arbejdsgruppen. 

Der ønskes en klar udmelding fra ÅDFs bestyrelse omkring hvilke krav man helst ser 

opfyldt og en tidsramme, så det ikke trækkes ud i lang tid. Hun gennemgik også hvordan 

det er gået med kontakt til Aarhus Kommune omkring eget sted/penge til 

medarbejdere/aktiviteter. Det kom helt op til budgetforhandlinger hos kommunen. Til trods 

for det blev droppet, så er der opnået kontakt og gjort opmærksomhed på ÅDF. Kontakten 

skal plejes til de enkelte interesserede politikere. Der er også etableret god kontakt til to 

magistrater, Sundhed og omsorg udvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget, hvor der 

har været løbende møder. Interessen skal fastholdes. 

 

Aktivitetscenter 

Der er stor interesse fra de fremmødte medlemmer om at etablere et ”aktivitetscenter”, et 

tilbud for alle. Men hvordan rammerne skal være, må bestyrelsen arbejde videre med. 

 

Økonomi 

Bankskiftet tager tid, men kassereren lover at orientere straks der sker noget på sagen. 



 

Foreningsambassadør 

Formanden og aktivitetsmedarbejderen fortalte om den nye idé om at have 

foreningsambassadør. Nogle medlemmer kan være ambassadører og være foreningens 

ansigt udadtil, tage mod nye medlemmer eller mod medlemmer, der sjældent kommer til 

arrangementer. Der vil blive løbende orienteret på hjemmesiden/fb med hvad det er og 

hvordan man kan tilmelde sig. 

Der blev forslået at ÅDF kan samarbejde/sparre med DDL omkring dette, evt.dem fra 

projektet ”Bryd isolationen”. 

Der blev forslået: At medlemmerne kan lave fælleskørsel til ÅDFs arrangementer, hvis 

man er en af dem der bor langt væk og offentlig transport er ringe. Der tilføjes af 

formanden, at hvordan finder man ud af hvem der har behov for fælleskørsel? Det er 

noget medlemmerne må aftale med hinanden. Det er svært for ÅDFs bestyrelse at have 

overblik over hvem der bor hvor og hvordan de kommer ud til ÅDF og udvalgenes 

arrangementer. 

 

Udvalg/tovholder 

Der blev rettet i forretningsordenen hvem der sidder i udvalgene og skaffet nye ind i nogle 

udvalg. Se den nye opdaterede forretningsorden. 

 

Lokale 

Medlemmerne var meget enige omkring at ønsket om et fast sted hvor alting foregår er 

højt prioriteret. Der skal være realistisk omkring kvadratmeterforholdet. 

Der ønskes;  

Gode parkeringsmuligheder 

God offentlig transport 

En fair årsleje på omkring 100.000 – 120.00 kr. gerne inkl. Forbrug 

Hvis der er mange kvm2, så evt. udlejes til feks DDL, men skal finde ud af om vi kan selv 

varetage en høj årsleje hvis lejeren opsiger lejemålet. 

En kontingentforhøjelse kan give lidt flere penge til rådighed 

Anvende ÅDFs egenkapital 

 

Aktiviteter 2020 

Der ønskes pop up arrangementer hvor man ikke skal tilmelde sig.  

Cafe besøg  



Flere ude arrangementer 

ÅDF-arrangementer i weekender for at tiltrække nye, unge medlemmer. 

Flere ad hoc grupper, engangs arrangement eller over en kort periode. 

Der nævnes gåture, vandgymnastik og også spontane arrangementer, hvis et medlem har 

tolk til et spændende arrangement/foredrag, kan orienteres på ÅDFs fb side, så andre kan 

nå at tilmelde selv og være med. 

Det næste medlemsmøde kunne arrangeres med noget andet først, f.eks. fællesspisning 

for at tiltrække flere til at komme til mødet. 

Der ønskes komme til at spille curling i 2020 

 

 

 

Nedskrevet af Elisa Klejs Madsen 


