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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling for Aarhus Døveforening på 
Marselisborgcentret.  

Søndag d. 22. september 2019 – Kl. 13.00 

Bestyrelsen før generalforsamlingen: 
Formand: Elisa Klejs Madsen 
Kassere: Anja M. Østergaard 
1. Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Nielsen  
2. Bestyrelsesmedlem: Mogens Rasmussen 
3. Bestyrelsesmedlem: Per Rønnow  
1. Suppleant: Gert Johnsen 
2. Suppleant: Tine Lind 
 
Valg af: 

 
a. Dirigent  
Aarhus døveforenings bestyrelse forslår Thomas Knapp som dirigent og forsamlingen godtager 
forslaget. 
Han konstater herefter, at generalforsamlingen er lovlig varslet. Gør opmærksom på at der vil 
komme en forklaring på det forsinkede regnskab senere.    
Kjeld: Jeg modtog dagsorden for to dage siden, og den er gammel?! Tommy har en anden 
dagsorden.  
Thomas Knapp kan konstater at Kjelds er rigtig.   
Thomas Knapp: Vi følger dagorden med undtagelse af godkendelse af årsberetning, da den 
blev godkendt ved sidste generelforsamling.  

b. Referent  

Aarhus døveforenings bestyrelse forslår Marie Møller som referent og forsamlingen godtager 
forslaget. 

c. Bisidder 

Brit Holm Andersen stiller op og forsamlingen godkender dette.  

d. 2 Stemmetællere   

Joanna Delargy og Dorthe Johnsen stiller op og der blev konstateret, at der er 45 medlemmer 
tilstede.  
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1) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse  

Formanden Elisa forklarer årsagen til hvorfor den ekstraordinære generalforsamling ligger så 
sent efter den ordinære generalforsamling. Der var problemer med revisionsfirmaet som 
skulle levere regnskabet. Der var kommunikationsbrist mellem bestyrelsen og det 
revisionsfirma. Nu har man valgt et nyt revisionsfirma, Jørn Bergmann. Og slutligt på 
bestyrelsens vegne undskylder vi den lange ventetid.  

Kasseren Anja vil ikke gennemgå regnskabet i dag, men scroller igennem det og de fremmødte 
er velkommen til at kommentere på det undervejs.   

Side 4: 
Bjarne: Hvorfor er der forskel på kontingent mellem den forrige og nuværende udgave af 
regnskabet? 
Anja: Uoverensstemmelse mellem den nye og det gamle revisionsfirma. 
Kim: Rejseudgifter? Undre mig over hvorfor der ikke flere udgift i forbindelse med døves 
kulturdag.  
Elisa: Der er forskellige nye tiltag som f.eks. spisevenner der giver rejseudgifter.  
 
Side 5:  
Kim: Indgår aktier i værdipapir? 
Anja: I værdipapir indgår obligationer, aktier og fonde aktiver. 
Klaus forklarer hvad værdipapir er og tilføjer; jeg synes dette er svært at se de forskellige 
udvalgets økonomi.  
 
Side 6:  
Dorrit: Hvad indgår i ”Øvrig” under punkt 3: arrangementer?  
Anja:  Det kan f.eks. være foredrag, mv.  
Klaus: Får lystfisker ikke tilskud mere siden de har flere udgifter end indtægter? 
Gert: For to år siden blev tilskud afskaffet man skal selv søge nu hvis man vil have tilskud.  
Brit: Før var det automatisk, men for at andre klubber også skal have mulighed for at søge så 
skal man nu redegøre for hvad man søger til. Jeg vil gerne spørge; hvad er forskellen på 
kulturudvalg og øvrig?  
Elisa: Nogle arrangementer er arrangeres af bestyreren og adskiller sig fra kulturudvalgets 
arrangementer.  
Laurits: Jeg savner mere info fra i form ad fodnoter, savner redegørelse for tallene i 
regnskabet.  
Anja: Det er den måde revisionsfirma gør det på.  
 
Side 7: 
Kim: Håber vi kan reducere vores porto forbrug.  
Anja: Vi bruger porto på de medlemmer som ikke har oplyst deres mail adr. 
Dorrit: Hvad med de penge som står hos Aros Tegn, kunne man fordele dem til de andre 
udvalg?  
Anja: Vi har valgt at beholde posten hvis unge vil gerne åbne et ungdomsudvalg igen.  
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Side 8: 
Ulla: Grundkonto? Hvad er det? 
Anja: Det er penge fra Jaschafonden. De penge kan f.eks. bruges på tilgængelighed som 
trappelift til nye lokaler.  
 
(Tilbage til diskussion ang. Aros Tegn fra side 7) 
Klaus: Hvorfor lukker vi ikke bare Aros Tegn og hvis de unge laver et nyt ungdomsudvalg kan de 
søge penge? 
Elisa: Vi håber stadig at de unge igen vil lave en ny ungdomsudvalg. Det er nemmere for et 
ungdomsudvalg med penge på hånden fra starten.  
Conny: Den gamle bestyrelse valget at beholde pengene der i 5 år og herefter kan man så 
flytte dem. Hvis de unge vil lave udvalg igen har de penge fra starten af.    

Brit: Når vi ikke får tilskud fra Århus kommune skal vi selv kæmpe for at få penge til det nye 
lejemål. Vi skal huske at søge penge til nye husleje, f.eks. projektlederen Malene kan søge 
tilskud hos kommunen.  

Malene: I april måned godkendte I medlemmer at vi må tage 50.000 kr. til nyt lejemål.  

Thomas Knapp: Denne diskussion må vente til efter generelforsamlingen.  

Forsamlingen stemte om årsregnskabet kan godkendes.  

Flertallet stemmet for og årsregnskabet er godkendt.  

2) Orientering om budget og vedtagelse af medlemsforeningens kontingentandel  

Thomas Knapp: Bestyrelsen meldt at de intet nyt forslag til kontingent.  

Elisa: Budget er et skøn. Vi håber på det bedste, få udgifter og gode indtægter. 

Thomas Knapp: I kan henvende jer ang. budget efter generelforsamlingen, hvis I har 
spørgsmål. 

Kirsten: Hvad betaler vi af husleje for lokalet til generelforsamlingen i dag?  

Elisa: Ingen husleje i dag, vi har lånt Marselisborg som er gratis fordi vi er en forening.  

3) Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne  

Bestyrelsen har følgende vedtægtsændringer af § 4, 6 og 7: 

§ 4.3 En ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse enten via oplag på foreningens lokale, 
døveforeningens hjemmeside eller medlemmernes e- postadresser.  
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Årsag til vedtægtsændring: I forhold til indkaldelse kan vi spare meget i porto hvis vi 
gennemføre denne vedtægtsændring. 

§ 4.5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, må være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

§ 4.8 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
… 
2. Foreningens årsberetninger fremlægges  
 
… 
7. Valg af 1 revisor (hvert år) 
 
Årsag til vedtægtsændring: Ingen godkendelse af årsberetning blot fremlæggelse og 
bestyrelsen forslår en revisor og ikke to som der står skrevet.  
Kim: I forbindelse med en revisor, hvad nu hvis denne bliver forhindret?! 
Tommy: Forslår at der er en revisor og en revisorsuppleant, så er vi sikret.  
Conny: Vi har haft revisorsuppleant før men vi bruger den aldrig derfor blev den fjernet.  
Kim: Ønsker at et bestyrelsesmedlem bliver siddende for to år og ikke et år. Jeg synes der er 
for mange skift allerede i bestyrelsen.  
Bjarne: Hvis nogen bliver syge det godt at en anden, som f.eks. revisorsuppleant.  
Thomas Knapp: I har valgt at fjerne revisorsuppleant for to år siden. Til næste 
generelforsamling må i forslå at få det på igen, hvis I ønsker det.     
 
Forsamlingen stemte om vedtægtsændring i §4:  
Antal stemmer: 46 
Antal som stemte for: 42 
Vedtægtsændring godkendt. 

§6 Bestyrelsen:  

§ 6.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen herunder formanden er til stede 

§ 6.3. Forretningsudvalget, som består af formanden og to bestyrelsesmedlemmer, har 
ansvaret for foreningens daglige virksomhed  

§ 6.4. Bestyrelsen kan ansætte en eller flere medarbejdere til foreningens administration, som 
står for den daglige drift 

§ 6.5. Forretningsudvalget behandler alle sager herunder hastesager og økonomiske 
beslutninger op til 10.000 kr. og står til ansvar over for den samlede bestyrelse. Udvalget 
holder møder så ofte som det skønnes nødvendigt. ” 

§ 6.6. Hvis formanden eller kassereren afgår i utide, indkaldes der til ekstraordinær 
generalforsamling  



  5 af 10 

§ 6.7. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen indkalde suppleanten som 
indtræder indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. I tilfælde af suppleringen 
ikke lader sig gennemføre, indkaldes der til ekstraordinære generalforsamling  

§ 6.8. 1 repræsentant fra hvert udvalg eller afdeling i følge forretningsordenen kan deltage i 
fællesrådsmøder. 

§ 6.9. Repræsentanter fra afdelinger vælges hvert år lige efter deres årsmøder og dette 
meddeles til foreningen senest 14 dage før generalforsamlingen. Samtidig udpeges en 
stedfortræder.  

Repræsentanter fra udvalgene vælges hvert år internt og dette meddeles til foreningen senest 
14 dage før generalforsamlingen. Samtidig udpeges en stedfortræder.  

 
§ 6.10. Bestyrelsen nedsætter forskellige udvalg i samarbejde med udvalg og afdelinger.  

Tegningsret 
§ 6.14. Foreningen tegnes af det samlede forretningsudvalg. 

Årsag til vedtægtsændring: Bestyrelsen vil gerne lave nogle omformuleringer. Vi vil gerne have 
mulighed for at vælge en ekstern kassere og med disse ændringer kan andre fra bestyrelsen 
være med i forretningsudvalget (FU).  

Lotte: Hvad er formålet med FU?  Det er muligt at lave en bestyrelse på tre personer, hvad er 
formålet med FU hvis er også kun er tre i FU? 
Elisa: Vi opfodrer til mere ned tre personer i bestyrelsen.   
Elisa forklare om hvad FU er.  
Lotte: Jeg synes det er bedst at vente med FU til ny bestyrelse er sammensat.  
Thomas Knapp: Det gør ikke noget at alle i bestyrelsen er med i FU så må de alle bare deltage i 
FU møder.  
Conny: Bestyrelsen vil bestå af flere end tre da vi også har to suppleanter som fx kan være 
tovholder. 
Kirsten: Synes bestyrelsen forsalg er fint, og vi kan lave en prøveperiode med dette.  
Thomas Knapp: Med disse vedtægtsændringer bryder vi ikke vedtægterne hvis vi ikke finder en 
ny kassere i dag.  

Elisa: (§ 6.14) Banken har lavet en ny regel. Før skulle formanden og kassere skriver under men 
nu skal hele bestyrelsen gøre det. (Tegningsret)  

§ 7 Udvalg og afdelinger: 

Definitioner af udvalg og afdeling:  

Udvalg: Nedsættes af bestyrelsen/foreningens medlemmer og står kun til ansvar over for 
bestyrelsen.  
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Afdeling: Selvstændig enhed med et specifikt område/interesse som holder eget årsmøde og 
vælger egen ledelse. En afdeling kan være en tidligere forening, der nu går ind under Aarhus 
Døveforening og følger foreningens vedtægter.  

Bestemmelser vedrørende udvalg  

§ 7.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige arbejdsopgaver.  

§ 7.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege lederen til nye udvalg.  

§ 7.3 Udvalgslederen findes intern i udvalget, såfremt forhindringen opstår, se § 7.2  

§ 7.4 Udvalgene kan få bevilget et tilskud til drift, rejser, inventar osv. Efter godkendelse af 
foreningens bestyrelse.  

§ 7.5 De midler, der indkommer ved udvalgets arrangementer, sættes ind på udvalgets konto i 
foreningen og administreres af foreningens administration.  

§ 7.6 Udvalgene skal indsende årsberetning til foreningens bestyrelse senest 1. marts.  

Bestemmelser vedrørende afdeling  

§ 7.7 Afdelingerne afholder deres årsmøder senest 1. marts.  

§ 7.8 På årsmødet vælges en leder for afdelingen, der er ansvarlig overfor foreningens 
bestyrelse.  

§ 7.9 Såfremt lederen afgår i utide, suppleres posten efter bedste skøn af afdelingen og 
suppleanten fungerer indtil førstkommende årsmøde.  

§ 7.10 Afdelingerne kan få bevilget et tilskud til drift, rejser, inventar osv., efter godkendelse 
af foreningens bestyrelse  

§ 7.11 De midler, der indkommer ved afdelingens arrangementer, sættes ind på afdelingens 
konto og administreres af foreningens administration.  

§ 7.12 Afdelingerne skal indsende årsberetning til foreningens bestyrelse inden 1. marts.  

 

Årsag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen forklarer forskellen på udvalg og afdeling.  

Conny: Jeg er imod hvis bestyrelsen skal bestemme hvem der skal være leder i de forskellig 
udvalg.  
Elisa. Det gør vi heller ikke, vi blander os ikke. Bestyrelsen kan hjælpe og rådgive.   
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Thomas Knapp: Der er ingen forskel fra før nu står det bare på skrift hvordan fremgangsmåden 
er og altid har været.  

Bestyrelsen konstaterer at §6 og §7 er lidt blandet sammen så forsamlingen må godkende dem 
samlet.  

Forsamlingen stemte om vedtægtsændring:  
Antal stemmer: 46 
Antal som stemte for: 40 
Vedtægtsændring godkendt. 

4) Valg af 3-5 medlemmer til bestyrelse: 

a. Formand, Elisa Klejs Madsen – genopstiller (hvert år) 
 

Elisa: Jeg genopstiller ikke som formand man vil gerne være bestyrelsesmedlem og støtte den 
nye formand. Jeg ønsker mere tid sammen med familien, samt det er en mental træt 
bestyrelse. For at det bliver godt at være i bestyrelsen kræver det at medlemmerne bakker op 
om bestyrelsen samt medlemmerne ikke er så kritiske mod bestyrelsen, men giver 
anerkendelse.  

Pause hvor bestyreren kan drøfte formandsposten. 

Elisa står fast på at stoppe som formand.  
Conny: Jeg forstår Elisa. Vi er et team men sådan føles det ikke. Man får ingen opbakning fra 
medlemmer.  
Thomas Knapp: To muligheder nu enten finde en ny formand eller ophæve 
generelforsamlingen 
Bjarne og Brit peger på Conny som ny formand.  
Conny: Vil gerne men kan ikke. Jeg håber den nye formand får 100 % opbakning og byrden ikke 
kun ligge på formanden! Bestyrelsen skal støtte op om formanden.    
Kim: Den nye formand bliver kun valgt frem til forår 2020, dvs. kun et halvår.   
Kirsten: Vi har en god projektleder Malene, som kan støtte formanden.  
Lotte: Jeg kan godt stile op som formand, blot for et halvår.  
Klaus: Jeg synes der er et behov for en næsteformand som kan støtte formanden.  
Lotte: Hvad med Anne Marie som formand? 
Elisa: Hendes datter lige startet i skolen så det kan hun ikke. Det med næsteformand havde vi 
snakket om at fremlægge til overvejet til medlemsmøde, men det blev ikke til noget.  
Kjeld: Jeg synes også der skal være en næsteformand.  
Thomas Knapp: Diskussion ang. næsteformand må den nye bestyrelse tage op.  
Der var ingen modkandidat til Lotte Lind Rønnow, hun er dermed blevet formand. 
 
Brit: Der er kun et halvår man stiller op for nu, og der mangler mange poster nu. Vi skal passe 
på med ikke at kriterie bestyrelsen for meget udenom bestyrelsen. Jeg har en bøn til jer, hvis 
de ikke er på valg så bliv på jeres post så vi ikke får så mange udskiftninger. Folk trækker sig i 
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utide. Mange stopper pga. personlige årsager, måske man kunne lave en ”orlov” hvor man fx 
kan trække sig of så komme tilbage efter fx en måned.  
Lotte: Enig med Brit, bliv hvis I ikke er på valg. Og synes det er meget kort varsel at formanden 
stopper.  
Kirsten: Rigtigt hvad de andre siger man må ikke presse dem til at blive, Og vil gerne rose den 
nuværende bestyrelsen og Malene for deres store arbejde.  

b. kasserer, Anja M. Østergaard – ønsker at stoppe (lige år) 

Thomas Knapp: Kasseren Anja genopstiller ikke selvom hun ikke er på valg. Der er mulighed for 
at købe en bogholder men bedst hvis en frivillig vil stile op. Nogen som vil stille op? 
Per: Jeg vil gerne overtage Anjas post.  
Anja: Jeg er ked af jeg ikke kan forsætte, men jeg vil støtte Per i hans nye arbejde som 
kasssere.  
Conny: Dejligt Per vil stille op, men som jeg huske vedtægterne må man kasseren og 
formanden ikke være i familie.  
Thomas Knapp: Der står ikke noget om det i vedtægter men kan være der står noget i FU. Der 
står ikke noget i FU så det er ikke forbudt, men det er ikke praktisk.  
Laurtis: Jeg kan ikke se problemet. Jeg tænker det er fint. Lotte vil blive en god formand og Per 
kan arbejde med tal. Jeg støtter dem.   
Bjarne: Det er lige meget de er i familie, jeg støtter dem.  
Kirsten: Det er kun et halvår, de er partner og det er en nødsituation lige nu.  
Kim: Så længe de er åbne og vi kan spørge ind til vores økonomi er det fint.  
Der var ingen modkandidater, Per Rønnow er valgt som kassere. 

c. 1. bestyrelsesmedlem, Anne Marie Nielsen - genopstiller (ulige år)  

Thomas Knapp: Bestyrelsesmedlem Anne Marie Nielsen er ikke på valg i år.  
Lotte: Hun er på valg, det er ulige tal i år?! 
Thomas Knapp: Godt den nye formand er vågn. Hun er på valg, så der kræver en fuldmagt hvis 
hun skal forsætte.  

I hhv. til diskussionen ang. formanden og kasseren har man via. messenger, kontaktet Lars, 
DDL´s Formand og herfra lyder det at; formanden og kassere må godt være i familie, men ikke 
praktisk 

Laurits: Hvis Anne Marie vil vælges er det frem til 2021.  
Thomas Knapp: Vi kan flytte hende til en bestyrelsespost som er på valg hver lige år.  
Mogens: Jeg vil gerne overtage Pers bestyrelsespost som 2. bestyrelsesmedlem.  
Thomas Knapp: Mogens ovetage Anne Maries bestyrelsespost? 
Conny: Der er for mange familiemedlemmer i bestyrelsen hvis Morgens stiller op.  
Thomas Knapp: Det forstår jeg, men det er en nødløsning når ingen andre stiler op.  
Elisa: Anne Marie stiler ikke op som 1. bestyrelsesmedlem.  
Joanna og Gert stiller op som 1.bestyrelsesmedlem.  
Thomas Knapp: Der er to bestyrelsesposter, så I kan få en hver. 
Gert Johnsen 1. bestyrelsesmedlem (Ulige år) 
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Joanna Delargy 3. bestyrelsesmedlem. (Ulige år)  

d. 2. bestyrelsesmedlem Per Rønnow – ønsker at stoppe (lige år) 

Thomas Knapp: Så mangler vi 2. bestyrelsesmedlem (lige år)?!  
Gert: Jeg ønsker ikke Mogens stiller op da det bliver for meget familie. Ønsker Elisa stiller op 
som 2. bestyrelsesmedlem.  
Dorrit:  Jeg ønsker Laurits stiler op.  
Lautits siger nej tak. Men fint at Mogens stiller op.  
Elisa: Jeg trækker mig som formand, men jeg vil gerne være bestyrelsesmedlem.  
Der bliver lavet en afstemning mellem Elisa Klejs Madsen og Mogens Rasmussen i forhold til 2. 
bestyrelsesmedlemsposten. 
Forsamlingen stemte om 2. bestyrelsesmedlem:  
Stemte på Elisa: 26 
Stemte på Mogens: 12  
Antal ugyldige: 2 
Elisa Klejs Madsen blev valgt som 2. bestyrelsesmedlem.  

 

e. 3. bestyrelsesmedlem, Mogens Rasmussen – genopstiller ikke (ulige år)  

Denne er valgt. (Se under 1. bestyrelsesmedlem)  

f.  suppleanter (hvert år) 
i. 1. suppleant: Gert Johnsen – genopstiller ikke 

ii. 2. suppleant: Tine Lind – genopstiller ikke 

Thomas Knapp: Så er vi kommet til de to suppleanter.  
Elisa: Denne post har jeg fuldmagt på at vil Anne Marie Nielsen gerne stille op til. 
Thomas Knapp godkender fuldmagten, som er sendt som e-mail: 
 

 
 
Laurits: Jeg stiller også gerne op.  
Thomas Knapp: Det er fint, der er to poster så i kan få en hver. 
1. suppleant er Anne Marie Nielsen og 2. suppleant er Laurits Dahlstrøm. 
Forsamlingen klapper anerkendende.  
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7. Valg af 2 revisorer (hvert år)

Bestyrelsen anbefaler Jørn Bergmann. Han har været revisor i mange år og han kan tegnsprog. 

Forsamlingen godtager dette og klapper.  

Thomas Knapp: Så er generelforsamlingen slut. Beklager rodet med valg af bestyrelsen.   

Elisa: Jeg vil gerne sige nogle sidste ord som formand. Jeg vil gerne sige tak til dem som slutter i 
bestyreren, Anja tak for dit stort arbejde med regnskabet og Mogens som er med i så mange 
udvalg tak for det. Slutligt tak til Thomas og Marie for deres arbejde som hhv. dirigent og 
referent.   

Den nye bestyrelse består af: 

Formand: Lotte Lind Rønnow 
Kasserer: Per Rønnow 
1. bestyrelsesmedlem: Gert Johnsen
2. bestyrelsesmedlem: Elisa Klejs Madsen
3. bestyrelsesmedlem: Joanna Delargy
1. Suppleant: Anne Marie Nielsen 
2. Suppleant: Laurits Dahlstrøm 

Dato: 

Thomas Knapp 
Dirigent  

Dato: 

Marie Møller 
Referent  

30-09-2019




