
Referat fra Aarhus Døveforenings generalforsamling d. 22. november 2020. 

 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

Daniel Vest blev valgt.  

 

b. Referent 

Tine Lind blev valgt. 

 

c. 2 stemmetællere 

Nicolaj Molbo og Klaus Kristensen meldte sig.  

Herefter blev det konstateret, der var 39 medlemmer og 3 gæster. 

 

2. Foreningens årsberetninger fremlægges 

Forsamlingen mindedes de 3 afdøde medlemmer med et minuts stilhed.  

Et medlem føler sig smidt ud af bestyrelsen, da medlemmet fik at vide, vedkommende ikke havde 

stemmeret, da medlemmets navn ikke står på medlemslisten. Bestyrelsen svarer, at det er bestemt 

ikke bestyrelsens mening at smide medlemmet ud; men det må være en fejl fra DDLs side og det vil 

blive undersøgt.  

Et medlem, som deltager til whist/12 tips aftener, fortæller, at antallet af deltagere falder; 

medlemmet vil gerne se der kommer flere og fortæller, at 12tips er et sjovt kortspil og alle er 

velkomne hver anden torsdag i ulige uge om aftenen.  

 

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse  

Kassereren forklarer, at det har været udfordrende at lave årsregnskabet, da der har været meget 

rod og skift i kassererposten.  

Et medlem fra bankoudvalget mener, der er fejl i regnskabet vedr. bankos egenkapital. Dirigenten 

opfordrer bankoudvalget til at kontakte kassereren efter generalforsamlingen, så de i samråd kan 

kigge på, hvad der er gået galt. 

Et medlem fra seniorafdelingen Aakanden mener, der er fejl i regnskabet mht. Aakanden. 

Dirigenten undrede sig over, hvorfor kassereren/bestyrelsen ikke er blevet kontaktet før 

generalforsamlingen, for det er for omsonst at diskutere under generalforsamlingen, når 

medlemmer har interne regnskaber fra forskellige udvalg/afdelinger. Dirigenten opfordrede 

medlemmet fra Aakanden til at kontakte kassereren – på samme måde som med bankoudvalget. 

Et medlem undrer sig over, at Søren Jensens Mindelegat fortsat er på, når der var blevet vedtaget 

for nogle år siden, at det skulle nedlægges. Bestyrelsen svarer, at det har været en kæmpe sag, da 

det viser sig, at Søren Jensens Mindelegat er bundet op på et cvr. nummer, som ikke eksisterer 

mere, da nummeret tilhørte DHO som lukkede for flere år siden. Der er dialog med 

Erhvervsstyrelsen om at få cvr. nummeret åbnet igen; men det tager tid.  

Et medlem ville vide, om 3.118 kr. i Oldboys dækker over den opsparing, som medlemmerne har i 

det udvalg? Svaret er ja.  

Herefter blev årsregnskabet godkendt. 

 

4. Orientering om budget og vedtagelse af medlemsforeningens kontingentandel 

Bestyrelsen havde ingen budget for 2020.  

Bestyrelsen har et ønske om kontingentstigning på 100 kr. pr. 1.  januar 2021.  



Bestyrelsen motiverer med, at der har ikke været en forhøjelse på foreningens andel siden 2014. 

Men med et fast sted og dertilhørende udgifter, samt et svingende afkast af Søsterfonden hvert år i 

en årrække, vil foreningen sikre, at der er et større beløb udelukket til betaling af huslejen. 

Et medlem ville vide, om de 200.000 kr. fra Aarhus kommune kan dække huslejen? Aftalen med 

Aarhus kommune er ikke helt på plads endnu – men hvis det viser sig, at foreningen må bruge 

pengene til husleje, så vil de ekstra penge fra kontingentet blive brugt til gavn for medlemmerne. 

Aarhus kommune ser aktivitetscenter og døveforeningen som 2 forskellige grupper, pengene fra 

Aarhus kommune er for alle døve i Aarhus og ikke kun til Aarhus døveforenings medlemmer. 

Foreningen skal også kunne bidrage med egen andel og ikke kun med penge fra Søsterfonden eller 

Aarhus kommune.  

Et medlem vil vide, hvor meget huslejen er på? Er i tvivl om det er en god ide med 

kontingentstigningen. Svaret hertil er, at huslejen er på 108.000 kr. plus alarm og forsikring.  

Et medlem støtter kontingentstigningen; jo flere penge til foreningen, jo bedre chancer for at 

oprette flere udvalg, lokke flere nye medlemmer til. Medlemmet påpeger også, at en 

spørgeundersøgelse for nogle år siden har vist, at flertallet af medlemmerne ønsker en 

kontingentstigning.  

Bestyrelsen gør opmærksom på, at DDL-andelen stiger med 25 kr. pr. 1. januar de næste 3 år.  

Forsamlingen godkendte kontingentstigningen med 100 kr. pr. 1. januar 2021. 

 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne  

Bestyrelsen har et indkommet forslag; det viste sig at det ikke er 10.1, der ønskes ændret; men 

10.2. 

Nuværende vedtægt: 

10.2 Foreningens værdier kan aldrig deles mellem medlemmerne. De opbevares hos DDL i 10 år. 

Hvis ikke lykkes at oprette en ny Døveforening i området, overtages værdierne af landsforbundet, 

men skal anvendes til gavn indenfor foreningens område. 

 

Forslag til ændring: 

10.2. Foreningens værdier og midler kan aldrig deles mellem medlemmerne og der skal laves en 

oversigt over alle foreningens værdier og midler inden for den sidste og afgørende 

generalforsamling, sådan at den sidste generalforsamling skal træffe beslutning om salg eller 

videreførelse af værdierne og midlerne. 

Ved salg af værdier og midler indsættes formuen i et legat for medlemmer af Aarhus Døveforening 

hos Danske Døves Landsforbund, som skal uddeles til formål, der er i overensstemmelse med 

vedtægterne §2.  

Aarhus Døveforening skal inden sidste generalforsamling have udformet uddelingskriterier for 

legatet, der godkendes ved sidste generalforsamling. 

 

Der var delte meninger og tanker, nogle var bekymrede for om det kan lade sig gøre? Hvilke 

uddelingskriterier er der? Bestyrelsen forklarer, at uddelingskriterier skal laves INDEN den sidste 

generalforsamling, som lukker foreningen. Dvs. medlemmerne får indflydelse på, hvad der skal stå i 

uddelingskriterierne.  

Et medlem vil vide, hvorfor det ikke er fint, at DDL opbevarer pengene op til 10 år? Bestyrelsen 

svarer, det handler ikke om at det er DDL der ikke må passe på pengene, for det er stadig dem, der 

skal opbevare midlerne. Det handler om, at det skal komme medlemmerne til gavn med det 

samme efter foreningens lukning, at medlemmerne kan søge om midler fra legatet.  

Et medlem vil vide, hvis foreningen lukker, om foreningen så mister Søsterfonden? Et andet 

medlem vil vide, om pengene fra legatet kan føres tilbage til en evt. ny Aarhus Døveforening, hvis 

nogle vil åbne foreningen igen? Bestyrelsen svarer, at det er uddelingskriterierne som kommer til at 



bestemme retningslinjerne, det kan bestyrelsen ikke stå og svare på nu og her. Og selvfølgelig skal 

der være dialog med Søsterfonden og tages højde for det i uddelingskriterierne.  

Forslaget blev herefter godkendt.  

 

6. Valg af 3-5 medlemmer til bestyrelse:  

a. formand  (hvert år) 

Lotte Lind Rønnow vil gerne genopstille som formand, men hun vil også gerne søge 

aktivitetsmedarbejder stillingen, derfor beder hun om accept fra forsamlingen.  

Flere medlemmer kommenterede, at de accepterer.  

Forsamlingen accepterer, at Lotte Lind Rønnow genvælges til formand og hun må gerne søge 

aktivitetsmedarbejder stillingen.  

 

b. kasserer  (lige år) 

Per Rønnow genopstillede med et krav om, at der findes en hjælpekasserer til ham. Dirigenten 

gør opmærksom på, at det er en beslutning som bestyrelsen kan tage og derfor burde det ikke 

blive et problem. Per Rønnow blev genvalgt. 

 

c. 1. bestyrelsesmedlem (ulige år) 

Anne Nielsen ønsker ikke at fortsætte. Elisa Klejs Madsen stillede op og blev valgt. 

 

d. 2. bestyrelsesmedlem (lige år) 

Marie Møller stillede op og blev valgt. 

 

e. 3. bestyrelsesmedlem (ulige år) 

Joanna Delargy er ikke på valg. 

 

f. 2 suppleanter  (hvert år) 

Der var 3 medlemmer, som ønskede at stille op.  

Den ene kandidat trak sig og tilbød sig selv som hjælpekasserer. 

Nicolaj Molbo blev valgt som 1. suppleant, Karin Mikkelsen blev valgt som 2. suppleant. 

 

7. Valg af 1 revisor  (hvert år) 

Jørn Bergmann blev genvalgt. 

 

 

 

 

Dato:      Dato: 23. november 2020 

 

 

Daniel Vest     Tine Lind 

Dirigent     Referent 

 

24.11.2020


