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1 Valg af Dirigent 
 Elisa Klejs Madsen 

 
 

 Valg af referent 
 Malene Allart 

 
 

 Valg af bisidder 
 Anni Lange Christensen 

 
 

 Valg af 2 stemmetællere 
 Kirsten Als og Ole S. Sørensen 

 
 

 
 
2 Årsberetning af: 
 Tegnsprogsforeningen 
 Inden vi starter på årsberetningen skal vi minde vore medlemmer vi mistede i 

2016, Henning Sørensen, Ketty Mariane Damsgård Sørensen og Karlo 
Klokkerholm. Formanden, Gitte Kærsgaard Jensen forventer at man har 
gennemlæst årsberetningen, ellers har hun ikke yderligere at sige. 
 
Inger Nørgaard Christensen savner respons fra medlemmerne, da ingen siger 
noget. Der er for lidt tilslutning til arrangementerne. Mangler der reklamer? 
Man har foreslået at bruge Facebook, men hvem læser der? Eller er det 
nødvendig at informere på alle infokanaler? Inger Nørgaard Christensen 
udtrykker at det er svært at ramme hele målgruppe. 
Lotte Andersen foreslår at bruge kulturcentrets infoskærm. 
 

 Feriehytten 
 Ingen kommentar eller spørgsmål til punktet fra forsamlingen. 

 
Henrik Otto Christensen takker Ole Sørensen for hans tid og ressourcer med at 
vedligeholde feriehytten den sidste års tid. Ole har herefter fået en gavekort til 
en weekendophold i Feriehytten. 
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3 Arbejdsplan for tilkommende tid 
 Gitte Kærsgaard Jensen fortæller at bestyrelsen har flere gange diskuteret og 

vil høre hvad forsamlingen siger til at foreningen giver 20.000 kr. til 
Feriehytten, pga. Feriehytten har 60 års jubilæum næste år. Medlemmerne 
accepterer dette uden yderligere kommentar. 
 
Malene Allart ser at der er større tilslutning fra medlemmerne til 
generalforsamlingerne end til andre foreningens arrangementer. Malene Allart 
foreslår at indrette forsamlingen sådan at bestyrelsen sidder foran talerstolen. 
Forsamlingen kan sidde bag eller ved side af bestyrelsen. Målet er at få taleren 
til at tale mod forsamlingen end til bestyrelsen alene, som det er i dag. 
 
Inger Nørgaard Christensen kommenterer at d. 5. april vil der være 
konstruktionsmøde. Bestyrelsen håber at der vil komme mange medlemmer 
sådan at medlemmerne selv aktivt melder sig ind til foreningens udvalgene.  
Til den dag skal vi også snakke om hvordan vi kan omstrukturere, da Inger har 
set hvordan det fungerer hos andre foreninger, bl.a. Aarhus og Fredericia. 
 

 
 
4 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
 Tegnsprogsforening:  
 Karl Erik Christensen forklarer at Aalborg lystfiskerklub er blevet nedlagt. 

Klubbens midler er blevet overført til Aalborg Tegnsprogsforening. Foreningen 
har nu pligt at gemme pengene til tilfælde af klubben genåbnes. 
 
Jonas spørger hvor længe foreningen opbevarer pengene? Inger Nørgaard 
Christensen fortæller at der har været problemer med at finde lystfiskerklubs 
vedtægter altså er det uklare, men derfor har man aftalt 5 år. 
Dirigent fortæller at det er generelt at man opbevarer midler i 5 år hvis 
beløbet er under 25.000 kr. Ellers er det 10 år hvis det er tale om mere end 
25.000 kr. 
 
Kirsten Als spørger til 10.000 kr. Gitte fortæller at det bruges til 
foreningsseminar på CBG. 
 
Forsamlingen godkender regnskabet. 
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 Feriehytten   
 Gitte Kærsgaard Jensen fortæller at der er sket en fejl med scanning, der gør at 

udseende på regnskabet er blevet meget lille, Hun beklager dette. 
 
Forsamlingen godkender herefter regnskab uden yderligere kommentar 
 

 
 
5 Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
 Ingen forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 

 
 
6 Kontingenter 
 Gitte Kærsgaard Jensen orienterer at kontingent forbliver det samme, 400 kr. 

men fordelingen bliver lidt anderledes. 
400 kr. fordeles således 200 kr. til foreningen. 100 til DDL. Og den sidste 100 
kr. til DDU. Begrundelse for dette er at få flere unge medlemmerne. Den 
enkelte unge vil automatisk være medlem hos begge organisationer til 1 pris. 
DDU vil få glæde af flere medlemmer og det samme med DDL. 
 
Signe undrer sig at der er meget fokus på unge end andre aldersgrupper. 
 
Inger Nørgaard Christensen som også sidder som bestyrelsesmedlem i DDL 
fortæller at mange foreninger har samme problem med dalende medlemstal. 
DDL har diskuteret emnet mange gange. Inger Nørgaard Christensen kan tilføje 
at i Vejle er der kommet en ny forening, TegnBølgen. En ny forening efter Vejle 
Døveforening. TegnBølgen mente at Vejle Døveforeningen er kørt træt og 
mangler friske pust. TegnBølgen har siden været en succes. Med denne 
erfaring vil Inger Nørgaard Christensen orientere at der er planlagt en 
visionsmøde d. 22. april visionsmøde.  
 

 
 
7 Valg af bestyrelsen: 
 Formand   
 Gitte Kærsgaard Jensen har tidligere orienteret at hun ikke ønsker genvalgt. 

Men nu viser det sig at Inger Nørgaard Christensen og Gitte Kærsgaard Jensen 
stiller op som formand.  
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Som noget nyt vil dirigent gerne have at kandidaterne skal få taletid til fortælle 
hvad der motiverer dem til foreningsarbejde og arbejdet som formand.  
Valgkampen resultat: 
Gitte Kærsgaard Jensen: 3 
Inger Nørgaard Christensen: 36 
 
Inger er hermed valgt som formand 
 

 Sekretær   
 Inger ønsker ikke genvalget, men da hun nu er valgt til formand, skal vi 

alligevel finde en ny til posten. 
Kirsten Als foreslår Gitte Kærsgaard Jensen 
Helle Nørklit foreslår Kenneth Nielsen 
Krystyna Kristensen foreslår Malene Allart 
Kenneth Nielsen og Malene Allart takker nej. 
Gitte Kærsgaard Jensen påtager gerne opgaven. 
 
Gitte er hermed valgt som sekretær 
 

 Kasserer   
 Karl er ikke på valg 

 
 

 2 repræsentanter   
 Helle er ikke på valg. Henrik Otto ønsker ikke genvalgt, det betyder at vi skal 

finde en ny repræsentant. 
 
Lotte Andersen foreslår Brian Jørgensen 
Kirsten Andreasen foreslår Pernille Fogh Kristensen 
Anne Marie Poulsen foreslår Lotte Andersen 
Jonas Allart foreslår Ole S. Sørensen 
Helle Nørklit foreslår Christian Sørensen. 
Alle har på nær Ole S. Sørensen har takket nej.  
Ole S. Sørensen er hermed valgt ind. 
 

 2 suppleanter   
 Lars Randrup Vestergaard og Anette E. Pedersen vil begge gerne fortsætte.  
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8 Valg af feriehyttens administrator 
 Administrator   
 Henrik Otto Christensen fortsætter som administrator 

 
 Vedligeholdelsesleder   
 Kurt Als vil gerne fortsætte men kun 1 år mere. Bestyrelsen og forsamlingen 

accepterer dette 
 

 Rengøringsleder   
 Kirsten er ikke på valg 

 
 

 Bestyrelse udpeger   
 
 
9 Valg af revisor 
 Bestyrelsen har en fuldmagt af Jørn Bergmann. Ifølge fuldmagten vil Jørn 

Bergmann fortsat gerne være revisor for foreningen. 
 

 1 revisorsuppleant   
 Brian Jørgensen vil gerne fortsætte  

 
 
 
Mødet ophæves herefter kl. 15.05 
 
 
 
 
 
 
Dirigent Referent 
Elisa Klejs Madsen Malene Allart 
 


