
Aarhus Døveforening  

Generalforsamling d. 18. marts 2017 

 

53 stemmeberettede medlemmer og 11 gæster 

Hovedbestyrelsen for 2016/2017 

Forkvinde: Brit Holm Andersen. Kasserer: Gert Johnsen. 1. repræsentant: Marie Møller. 2. repræsentant: 

Herluf Veng Juul. 3. repræsentant: Conny Skyt Pedersen. 1. suppleant: Camilla Sørensen. 2. suppleant: 

Mads Graversen. Revisor: Klaus Kristensen 

Dagsordenen iflg. Vedtægterne: 

1.a. Valg af dirigent 

Aarhus Døveforenings bestyrelse forslår Lars Knudsen og forsamlingen godtager forslaget 

 

b. Valg af referent 

Aarhus Døveforenings bestyrelse forslår Elisa Klejs Madsen og Malene Melander og forsamlingen 

godtager forslaget 

 

c. Valg af bisiddere 

Lennart Louring 

 

d. Valg af 2 stemmetællere 

Tommy Andersen og Mads Graversen 

 

1 minuts stilhed for de afdøde 

Mette Illum og Karen Brandt – æret være deres minde 

 

2. Årsberetninger fremlægges til godkendelse 

 

Brit Holm Andersen fremlægger årsberetningen for Aarhus Døveforening. 

 

Kommentarer fra medlemmerne: 

 

Bente Lykke: Da det var både julefrokost og banko samme dag i december, var det for hårdt. Bedes 

fremover holdes adskilt.  

Ikke alle medlemmer har pc hjemme, så derfor husk at sende aktivitetsprogram o.a. til dem pr. 

brev. 

 

Kommentar fra forkvinden/bestyrelsen:  

Vi tager det til efterretningen med at undgå to arrangementer samme dag, men desværre er der et 

dobbeltarrangement igen i april, men fremadrettet arbejder vi på at undgå det. 



Dem der ikke har pc, de kan komme til bestyrelsen med deres postadresser, så får de 

aktivitetsprogram o.a. pr. post. 

De forskellige tovholdere fra hvert udvalg fremlægger deres årsberetninger 

 

Kommentarer fra medlemmerne: 

 

Dorrit Rasmussen: Aarhus Døveforening glemte at orientere os om at Tegnstorm blev ændret til 

Globen Ungdom, og siden nedlægges og genopstår som ungafdeling under døveforeningen. 

 

Laurits Dahl: Ja, det skete en fejl med udmelding angående ændring af navnet fra Tegnstorm til 

Globen Ungdom, unge følger med på Facebook og af en eller anden grund kom det ikke på Aarhus 

Døveforenings hjemmeside. Min fejl, beklager. 

 

Mogens Rasmussen: Jeg vil gerne have at Døves lystfiskerklub oprettes igen. 

 

Bjarne Schultz: Stor ros til bestyrelsen for at få skaffet vores projektleder, Malene Melander og for 

at der sker så meget, tirsdagsklubben, kreativgruppen, Aktivitetscentret osv. 

 

Mads Graversen: Hvis der opstår problemer med programmet, aktivitet eller stedet akut, så forslår 

jeg en SMS-kæde, så alle bliver orienteret. 

 

Laurits Dahl: Der er kommet en ny ungafdeling under Aarhus Døveforening i går (d. 17. marts 2017) 

Ungafdelingen er for dem fra 18 til 40 år. Der er ingen bestyrelse, men man arrangerer efter hvad 

man gerne vil og kan bidrage med, ad hoc. – afdelingen hedder ArosTegn. 

 

Tommy Andersen: Jeg forslår et fælles møde for alle klubber ofr at undgå sammenstød i 

arrangementer hos klubberne. 

 

Anne Louise Nielsen: Jeg ved godt at mit spørgsmål ikke relaterer sig til årsberetningen for 2016, 

men vil gerne vide om man søger penge til at fastansætte en under Aktivitetscentret? 

 

Kommentar fra forkvinde/bestyrelsen: 

 

Brit Holm Andersen: Vi er i gang med at finde ud af om vi kan søge penge til en evt. fastansættelse 

eller få noget penge til Aktivitetscentret. 

 

Forsamlingen godkender Aarhus Døveforenings årsberetning. 

 

Gert Johnsen overrækker en gave til Mogens Rasmussen for at lave træbænken med et rum i til 

forskellige klubber. 

 

Gert Johnsen overrækker en gave til Lisbeth Ammentorp fra syklubben som tak for at lave hynder 

og puder til bænken, som syklubben kan dele. 

 



3. De reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse 

 

Kommentar fra medlemmerne: 

 

Per Nielsen vil vide hvad huslejen er for Aarhus Døveforening. 

 

Brit Holm Andersen: Vi har ikke fået en kontakt endnu, men omkring 13.000 kr. pr. md. Vi 

orienterer det til jer så snart vi ved det. 

 

Anja Mogensen Østergaard: Er det en fejl i regnskabet under Tegnstorm? Der står ingen overskud? 

Vi havde overskud fra vores sociale arrangementer i 2016. Det hænger ikke sammen med 

udgiftsposten.  

 

Klaus Kristensen: Indtægter fra 2016 er blevet bliver flyttet til 2017 

 

Sten Fischer: Hvorfor er der forskel i punktet for fællesomkostninger, herunder 

administrationsomkostninger, hvorfor står det 32.000 kr i 2016 i fht. kun 6.000 kr. i 2015.  

Gert Johnsen: Udgifter er steget pga. bogudgivelsen. 

 

Mogens Rasmussen: Hvorfor så mange penge til julefrokosten? Over 11.000 kr.? Det samme 

spørgsmål stiller jeg til det punkt der hedder bankospil.  

 

Gert Johnsen: Svært at få balancen til at gå op i nul, men vi prøver på det til banko.  

Angående julefrokosten, bestyrelsen fik gratis julefrokost, selv om visse medlemmer har brokket 

sig. Synes stadig at bestyrelsen skal have det gratis, da det er belønning for frivilligt arbejde. Men ja, 

julefrokosten koster det det koster! 

 

Viola Thorine Lind: Se under likvide beholdning, der står ingen navne på de to kontoer, hvad er de 

for nogle?  

 

Gert Johnsen: Den ene er fra lystfiskerne, vi får stadig renter fra den, men vi skal nedlægge den og 

den anden er Aarhus Døveforenings grundkonto, den hedder ikke noget. 

 

Mogens Rasmussen: Næste gang bliver hele bestyrelsen og hjælper til og går som sidste mand. Vi 

vil gerne bevare lystfiskernes konto, da vi gerne vil åbne klubben igen. 

 

Gert Johnsen: Lystfiskerne kan søge om at bevare kontoen. 

 

Laurits Dahl: I stedet for at søge om kontoen åbnes, bare bevare som den er, administrationen 

tager tid og koster penge. 

 

Klaus Kristensen: Da lystfiskernes klub er nedlagt, så derfor er kontoen lukket, men Aarhus 

Døveforening har pligt til at hjælpe, dog skal det være med nye vedtægter. 

 



Mogens Rasmussen:  Aarhus Døveforening passer på pengene, og hvis vi skal bruge, kan vi jo 

spørge om det. 

 

Klaus Kristensen: hvis vi ser på lystfiskernes egenkapital så står det på nul, da det er overflyttet til 

døveforeningens konto. Men foreningen kan altid hjælpe og yde tilskud. 

Dorrit Rasmussen: Hvad er det med minus 2500 kr til Visign World?  

Gert Johnsen: Det er et beløb som Aarhus Døveforening har valgt at sponsorere til Visign World for 

åbning af deres hjemmeside og til deres reception. 

 

Niels Villadsen: kaffemor/far, de frivillige og bestyrelsen skal have gratis julefrokost som belønning. 

 

Regnskabet er godkendt af forsamlingen 

4. a. orientering om budget 

 

Man skal ikke regne 100 % med budgettet, da vi stadig ikke har fået regning for huslejen, vi har 

også brugt penge til borde, stole osv. Så i år vil der være udgifter, mange flere udgifter i 2017. 

Brit Holm Andersen: I skal regne med at der vil være udgifter, men vi håber at balancere det med 

tilskud, arv osv. 

 

Tommy Andersen: Forslår kontingentstigning til 600 kr. Det kan tages op til næste 

generalforsamling.  

 

Brit Holm Andersen: Vi skal afholde en ekstraordinær generalforsamling efter Danske Døves 

Landsforbunds landsmøde i april, da det er mange vedtægter der skal laves om, der kan du, Tommy 

Andersen godt komme med forslag om kontingentændringen. 

 

Anne Andersen: Hvis kontingentet stiger til 600 kr., vil det være for dyrt for unge døve. 

 

b. Orientering om kontingent 

 

Ingen orientering 

 

c. Orientering om gebyrer 

 

Ingen orientering 

 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

 

Ingen indkomne forslag, men Brit Holm Andersen fortæller at lovudvalget kom med et forslag, men 

sendte over fristens udløb, men forslaget kan tages op til den ekstraordinære generalforsamling til 

efteråret. 

 

 



 

 

 

6. a. Valg af formand 

 

Conny Skyt Pedersen er vælges som formand efter flertallets godkendelse 

 

6. b. valg af kasserer 

 

Gert Johnsen er ikke på valg. 

 

6. c. Valg af 1. repræsentant 

Camilla Sørensen vælges til 1. repræsentant uden modkandidater. 

 

6. d. Valg af 2. repræsentant 

 

 Herluf Juul er ikke på valg. 

 

6. e. Valg af 3. repræsentant 

Mogens Rasmussen og Candice Mikkelsen blev forslået som 3. repræsentant. Mogens Rasmussen 

vælges med 31 stemmer ud af 51 stemmere via skriftlig afstemning. 

 

6. f. Valg af 2 suppleanter 

 

Brit Holm Andersen, Marie Møller og Candice Mikkelsen blev forslået. Anne Andersen opstiller sig 

selv. 

Brit Holm Andersen og Anne Andersen vælges som hh. 1. og 2. suppleant efter en skriftlig 

afstemning. 

 

Valg af revisor:  

Klaus Kristensen vælges som revisor. 

 

Valg af revisorsuppleant: 

Anja Mogensen Østergaard vælges som revisorsuppleant. 

 

Aarhus Døveforenings hovedbestyrelse 2017/2018 

 

Forkvinde: Conny Skyt Pedersen. Kasserer: Gert Johnsen. 1. repræsentant: Camilla Sørensen. 2. 

repræsentant: Herluf Veng Juul. 3. repræsentant: Mogens Rasmussen. 1. suppleant: Brit Holm 

Andersen. 2. suppleant: Anne Andersen. Revisor: Klaus Kristensen. Revisorsuppleant: Anja 

Mogensen Østergaard 

 

 

Referent: Elisa Klejs Madsen   Dirigent: Lars Knudsen 

 

 



 

 

___________________________   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


