Referat fra Aarhus Døveforenings ekstraordinære generalforsamling
Lørdag d. 4. november 2017

Dagsorden:
1. Valg af:
a. Dirigent
b. Referent
c. 2 bisiddere
d. 2 stemmetællere
2. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
a. Kontingentstigning
b. Vedtægtsændringer

Ad 1. Valg af:
a. Dirigent
Christian Høybye blev valgt.
Der er rod omkring om generalforsamlingen er lovlig varslet. Palle Klejs Madsen
mener ikke, det er lovligt varslet, da der blev sendt en forkert dagsorden ud i
starten, der mangles forklaringer ved vedtægtsændringerne fra bestyrelsens
side, der mangles forklaring omkring kontingentstigningen, ikke alle medlemmer
har fået indkaldelse til generalforsamlingen. Klaus Kristensen har ikke modtaget
indkaldelse eller dagsorden. Konklusionen er, at ikke alle medlemmer har fået
indkaldelsen og der har været rod omkring indkaldelsen samt dagsordenen.
Conny Skyt Pedersen forklarer, at bestyrelsen har sendt ud til 50 medlemmer,
som der står i § 5.1. Det viser sig at være en misforståelse af § 5.1, der står i §
5.1, at en ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder dette
ønskeligt eller når mindst 50 af de navngivne og aktive medlemmer fremsætter
forslag herom og samtidigt angiver nøjagtige forhandlingsemner. Dagsorden
blev sendt ud i oktober måned, men den var forkert, der er sendt en korrekt
dagsorden ud d. 1. november.
Dirigenten konstaterer i flg. § 5.2, at hvert medlem af foreningen skal modtage
varsling af ekstraordinær generalforsamling. Tommy Andersen mener, at

foreningen burde sende brev til de medlemmer, som foreningen ikke har e-mail
adresser til.
Over halvdelen af medlemmerne i foreningen har ikke fået varslingen om ekstra
ordinær generalforsamling. Den fremmødte samling tager herefter beslutning
om ekstra ordinær generalforsamling kan gennemføres. 4 stemmer imod,
flertallet stemmer for. Vi kan gennemføre det.
Der skal ændres lidt i dagsordenen, da punkt 2.a ikke kan være
kontingentstigning, før vedtægterne er ændret. Palle Klejs Madsen har et ønske
om et nyt punkt: ”Bestyrelsesmedlem”. Dagsordenen blev ændret til følgende:
1. Valg af
a. Dirigent
b. Referent
c. 2 bisiddere
d. 2 stemmetællere
2. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
c. Vedtægtsændringer
d. Kontingentstigning
3. Bestyrelsesmedlem
b. Referent
Tine Lind blev valgt.
c. 2 bisiddere
Dirigenten påtager sig ansvaret.
d. 2 stemmetællere
Bjarne Schultz og Klaus Kristensen blev valgt.
Ad 2. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
a. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen har en del vedtægtsændringer, da de ønsker at følge Danske Døves
Landsforbunds (DDL) vedtægter samt gøre vedtægterne mere tidssvarende. Brit
Holm Andersen motiverer på bestyrelsens vegne. Christian Høybye foreslår, at vi
kigger alt igennem i vedtægterne og laver ændringer der hvor det er nødvendigt.

Afsnit 1:
Bestyrelsen foreslår, at § 1.1. ”I perioden marts 2006 – marts 2009 hed
foreningen Århus Tegnsprogsforening” fjernes.
Palle Klejs Madsen er imod denne ændring, han mener det er vigtigt at bevare
foreningens navne gennem tiderne. Da foreningen blev stiftet, hed det faktisk
Hephata, men det står ingen steder i vedtægterne, det er vigtigt at få med.
Christian Høybye mener, at det er vigtigt at navnene bevares i vedtægterne, da
der kan evt. komme en arve sag, hvor der er doneret penge til Århus
Tegnsprogsforening (da testamentet er lavet, da foreningen hed sådan), men
hvis det ikke står i vedtægterne, at foreningen har heddet det før, så kan
foreningen risikere at ikke få arven.
Der tilføjes en ny § 1.2; Tidligere navne. Bestyrelsen samarbejder med Palle Klejs
Madsen mht. at finde de tidligere navne i foreningen og få dem med i
vedtægterne til den ordinære generalforsamling til marts 2018.
§ 1.4. ”Foreningens mødested er på ”Folkestedet, Aarhus”, Carl Blochs Gade 28,
8000 Aarhus C.” ønskes slettet. Dorrit Rasmussen ønsker, at der bliver tilføjet
lokalerne i Viby. Bente Knudsen mener, at begge adresser skal blive i
vedtægterne. Brit Holm Andersen motiverer, at det ikke er nødvendigt med
adresser i vedtægterne; for hver gang vi flytter ny lokale, så skal vedtægterne
ændres, det er tidsspilde. Kim Bøge Andersen spørger, hvor man skal sende
breve hen, hvis ikke adressen står i vedtægterne? Laurits Dalhstrøm mener, at
det er moderne tider, man søger på internettet hvis man skal bruge en adresse.
§ 1.4 slettes.
Afsnit 2:
Nye §:
2.3. Foreningen kan oprette udvalg og afdeling efter medlemmernes
interesser.
2.4. En evt. ungdomsafdeling tilknyttes Danske Døves Ungdomsforbund
(DDU). Deltagelse i ungdomsafdelingens aktiviteter forudsætter
medlemskab af DDU. Ungdomsafdelingen styres af et udvalg, primært
bestående af unge under 30 år. Udvalget planlægger og afvikler
regelmæssigt aktiviteter målrettet medlemmer i ungdomsafdelingen. Fra
udvalget vælges en eller flere kontaktpersoner, der er ansvarlig for
kontakten til medlemsforeningens bestyrelse og kontakten til DDU.
Den gamle § på 2.3 og 2.4 ændres til det nye; motivationen er at foreningen
uafhængigt kan oprette/nedlægge udvalg og ikke være afhængig af
vedtægterne. DDL vil lave standard vedtægter til alle foreninger og der vil de

forskellige udvalg ikke figurere i vedtægterne, da det er forskelligt fra forening til
forening. Kim Bøge Andersen ønsker, at de forskellige udvalg bliver i
vedtægterne, så man kan se hvilke udvalg foreningen har. Christian Høybye gør
opmærksom på, at foreningen skal være opmærksomme på de udvalg med
selvstændige regnskab. Dorrit Rasmussen nævner, at Døves Menighedsråd og
seniorklubben Åkanden er selvstændige og hun mener, at de skal blive på § 2.4.
Tommy Andersen mener, at de forskellige udvalg skal blive i vedtægterne. Tine
Lind mener, at der er ikke mange medlemmer, der læser vedtægterne. De fleste
bruger internettet i dag og søger på hjemmesiden, det er fint hvis alle
klubber/udvalg står nævnt på hjemmesiden, der kan alle se hvem foreningen
samarbejder med og hvilke udvalg foreningen har. Brit Holm Andersen forklarer,
at vedtægterne vejleder hvilke § foreningen har, det handler ikke om hvilke
klubber/udvalg foreningen har. Christian Høybye supplerer, at man kan bruge
forretningsordenen til at skrive de forskellige udvalg ind samt hvilke klubber man
samarbejder med. Bestyrelsen opfordres til at opdatere hjemmesiden jævnligt
og på den måde holde medlemmerne/interessenter oplyst om de forskellige
udvalg. 1 er imod, at de gamle vedtægter 2.3 og 2.4 slettes, flertallet er for.
Herefter er de gamle 2.3 og 2.4 slettet og de nye forslag sat ind.
Afsnit 3:
Ordet ”aktive” slettes i § 3.1., da der ikke er aktive/passive medlemmer længere.
Alle medlemmer af foreningen hedder blot medlemmer i dag. Ordet ”aktive”
slettes alle steder i vedtægterne. § 3.1. foreslås at lyde således: Personer, der
kan tilslutte sig Aarhus Døveforenings vedtægter og DDLs formålsparagraf kan
optages som medlem. § 3.2. ”Æresmedlemmer kan udnævnes efter en
enstemning vedtagelse af den samlede bestyrelse” ønskes fjernet. Nuværende
æresmedlemmer i foreningen røres ikke, men fremadrettet kan der ikke
udnævnes æresmedlemmer mere, det er et forældet begreb i foreningen.
Laurits Dahlstrøm mener, at punktet bør blive, medlemmerne skal honoreres for
deres flerårige medlemskab af foreningen. Brit Holm Andersen forklarer, at det
ikke handler om hvor længe man har været medlem, men om ens engagement i
bestyrelses/frivilligt arbejde i foreningen. Flertallet af medlemmerne ønsker at
punktet skal blive, så det bliver, men under § 3.4, da der er nye paragrafer til §
3.2 og 3.3. Bestyrelsen vil tage det op til et evt. medlemsmøde og diskutere med
medlemmerne omkring punktet.
§ 3.2. (NY): Medlemmers børn under 18 år kan få medlemskab af DDL og en af
medlemsforeningerne som en del af deres forældres medlemskab. Såfremt børn
under 18 år ønsker at benytte en evt. ungdomsafdeling, kræves der medlemskab

af DDU. Palle Klejs Madsen vil sikre sig, at han har forstået det korrekt, hans børn
kan blive gratis medlem under hans medlemskab, svaret er ja.
§ 3.3. (NY): Medlemmer under 30 år kan opnå medlemskab af både DDL og DDU.
Ønskes der ikke medlemskab af begge forbund, men kun et af forbundene, skal
dette meddeles til begge forbund.
§ 3.5: Der ønskes ændring af antal måneder fra 4 måneder til 6 måneder. Ingen
kommentarer hertil.
§ 3.6: ”Et medlem, der er slettet for restance, kan atter optages mod at betale
skyldigt kontingent samt et af generalforsamlingens fastsat gebyr”, punktet
ønskes slettet. Dette er ikke ønskeligt fra medlemmernes side, da man kan nemt
melde sig ind og ud hele tiden uden at betale det skyldige kontingent.
Bestyrelsen opfordres til at kontakte DDL og høre, om der kan laves en
gentlemans aftale omkring skyldige kontingent. Det går ud på, at et medlem ikke
kan blive medlem af en anden forening, hvis vedkommende skylder kontingent
(uanset hvilken forening under DDL). ”..Samt et af generalforsamlingens fastsat
gebyr” slettes fra punktet, men resten bliver.
§ 3.7 følger DDLs vedtægter om udmeldelse inden d. 1. december. Forsamlingen
ønsker yderligere 14 dage, dvs. punktet bliver til senest d. 15. november i et
kalenderår, så der er tid til at give DDL besked.
Der er ændring af paragrafnumrene i afsnit 3.
Afsnit 4:
§ 4.3.a: Der ønskes sletning af dette punkt, da Aarhus Nyt/nyhedsbrev ikke
eksisterer mere. Dette punkt slettes. Der er enighed om at ændre hele punkt 4.3
til: ” En ordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal indkaldes
af bestyrelsen med mindst 2 måneders varsel ved skriftligt meddelelse til hvert
medlem”, da Døvebladet kun udkommer 2 gange årligt, så er det bedre at der
sendes skriftlig meddelelse til hvert medlem.
§ 4.7 og 4.8 slettes. Dette overføres til forretningsordenen, da det ikke har noget
med vedtægterne at gøre.
§ 4.10, der ønskes tal på og ikke prikker. Dette sørger referenten for at ændre.
§ 4.10 ”revisor suppleant” foreslås slettet. Det er bedre med 2 revisorer i stedet
for, som begge har ansvar.
§ 4.11: Alt hvad der er markeret med rødt slettes. Klaus Kristensen mener, at en
fuldmagt vedr. bestyrelsespost skal være et brev (skriftligt med underskrift).

Christian Høybye mener ikke, det er nødvendigt, i dag er mail og sms meget
moderne og det er op til dirigenten at kunne acceptere dette, hvis det er dateret
korrekt og navnet skrevet med blokbogstaver.
Afsnit 5:
§ 5.1. Der ønskes, at ”50” bliver i vedtægterne, da det er nemmere at overskue
end 15% af medlemstallet, hvis man ikke ved hvor mange medlemmer
foreningen konkret har.
§ 5.3 ønskes slettet, desværre kunne bestyrelsen ikke huske hvorfor det er
påført. Medlemmerne ønsker at dette bliver.
Afsnit 6:
Christian Høybye opfordrer bestyrelsen til at bruge tiden frem til
generalforsamlingen på at overveje om bestyrelsesantallet skal være 3 eller 5, så
vedtægterne kan blive rettet til i forhold til § 6.1.
§ 6.3, ændring af endelser på ord.
§ 6.5 ønskes slettet, men det blev stående efter en god forklaring af Christian.
§ 6.8, 6.9 og 6.10 overføres til forretningsordenen.
§ 6.11 ordet delegerede ønskes ændret til deltagere. Der gøres opmærksom på
forskellen på disse to ord; delegerede = konkret forening man repræsenterer.
Deltagere = alle medlemmer kan være med. Der ønskes at bruge ordet
delegerede. § 6.11 ændres ikke.
Afsnit 7:
Ændring af navnet på § 7 fra udvalgene og klubber til afdeling og udvalg.
§ 7.1. (NY): Bestyrelsen kan oprette udvalg og afdelinger efter medlemmernes
interesser og bestyrelsen kan indlede et samarbejde sammen med andre
eksterne interessenter. Hermed står de punkter, som blev slettet ved punkt 2.3
og 2.4.
§ 7.1 (gammel): Fællesråd ændres til bestyrelsesmøde og hedder nu § 7.2.
Tallene ændres i vedtægterne, referenten sørger for dette.
§ 7.4, 7.5 og 7.6 overføres til forretningsordenen.
Afsnit 8:

Klaus Kristensen ønsker at forsamlingen skal tænke over § 8.2, det giver
revisoren kun 3 uger til at arbejde med regnskabet inden det skal være
medlemmerne i hænde, det er ikke lang tid for en revisor med den størrelse
regnskab som foreningen har. Bestyrelsen opfordres til at overveje om
tidsfristen skal være mere large.
Afsnit 9:
§ 9.2, der ønskes at bruge ordet 2/3 end kvalificeret. Klaus Kristensen synes, at
ordet 2/3 er mere forståeligt end ordet kvalificeret. Christian Høybye mener,
ordet kvalificeret er mere korrekt at bruge i vedtægterne. Forsamlingen mener
det samme som Christian Høybye.
Afsnit 10:
§ 10.2. Bestyrelsen opfordres til at kontakte DDL og høre, hvad deres mening er
om dette punkt.

Afsnit 11:
§ 11.2, alle datoerne der er nævnt kan slettes, de vigtigste datoer er for hvornår
vedtægtsændringerne er lavet og træder i kraft fra den dags dato.

Der er 35 medlemmer til stede og for at vedtægtsændringerne kan godkendes,
skal der være mindst 24 stemmer for. 31 stemmer for, 4 blanke.
Vedtægtsændringerne godkendt.

b. Kontingentstigning
Conny Skyt Pedersen motiverer på bestyrelsens vegne for kontingentstigning på
100 kr. Det er for at vise kommunen, at medlemmerne er interesseret i eget
sted, vise kommunen at foreningen står stærkt med medlemmernes opbakning.
Brit Holm Andersen supplerer, at der vil være mindre brugerbetaling ved
kontingentstigningen.
Palle Klejs Madsen mener, at vi skal huske på de unge, det er ikke sikkert de
ønsker kontingentstigningen. Conny Skyt Pedersen svarer, at de unge har sagt,
de gerne vil være med til kontingentstigningen, da de ønsker eget sted. Laurits
Dahlstrøm synes, det er fint med stigningen, kontingentet kan jo deles op. Bjarne
Schultz foreslår, at foreningen har 2 slags kontingent; 300 kr. for 18-30 årige, 400
kr. for over 30 år. Christian Høybye forklarer, at kontingentet skal være mindst

400 kr., da det er valgt på landsmødet. Han savner et budget fra bestyrelsens
side, som viser overskuelighed over stigningen. Der står ingen steder, hvornår
kontingentstigningen træder i kraft? Svaret hertil er januar 2018. Bjarne Schultz
ærgrer sig over, der ikke er mødt mange unge op i dag, det handler også om
deres fremtid. Laurits Dahlstrøm mener, at det er fordi de unge finder
generalforsamlingerne kedeligt og tørt. Forsamlingen får 10 minutter til at
tænke over forslaget og se på post-it, der er lavet tidligere om fordele og
ulemper. Efter de 10 minutter trækker bestyrelsen forslaget tilbage.
Ad 3. Bestyrelsesmedlem
Palle Klejs Madsen vil gerne vide, hvilket bestyrelsesmedlem der har trukket sig
tilbage og hvem er blevet ny bestyrelsesmedlem? Conny Skyt Pedersen svarer, at
det var Camilla Sørensen, der trak sig af personlige årsager, ingen suppleanter
kunne tage posten, så Candice Mikkelsen som ikke kom ind i bestyrelsen efter
valgkamp til den ordinære generalforsamling marts 2017 blev spurgt og hun
takkede ja tak. Christian Høybye erklærer dette ulovligt, da det ikke følger
vedtægter § 6.14. Der står: Afgår kassereren eller et bestyrelsesmedlem i utide, må
bestyrelsen supplere posten efter bedste skøn og 1. suppleant indtræder indtil
førstkommende ordinær generalforsamling. I tilfælde af at suppleringen ikke lader
sig gennemføre, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Candice
Mikkelsen kan ikke fortsætte som bestyrelsesmedlem og er hermed afsat pr. dags
dato. Dog kan forsamlingen give tilladelse til, at hun kan fortsætte, hvis ikke der kan
findes ét bestyrelsesmedlem blandt de fremmødte. Brit Holm Andersen taler på
egne vegne, at hun synes det er meget pinligt, at bestyrelsen ikke har fulgt
vedtægterne og at forberedelsen til ekstraordinær generalforsamling ikke har været
optimal, hun stiller op som bestyrelsesmedlem frem til marts 2018. Forsamlingen
accepterer dette og Brit Holm Andersen er hermed valgt som bestyrelsesmedlem.

Dato: 27. november 2017

Dato: 13. november 2017

Christian Høybye
Dirigent

Tine Lind
Referent

