Referat fra
Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling
19. marts 2016
Punkt 1:
Valg af
a)
b)
c)
d)

Dirigent
Referent
Bisidder
2 stemmetællere

Inger Christensen, formand for Aalborg
Tegnsprogsforening indledte generalforsamlingen og bød
alle hjertelig velkommen.
Hun bemærkede, at vi bliver færre år for år og at vi må
hjælpes ad med at lære de unge op og trække dem med til
vores generalforsamlinger. Men fremmødet er trods alt
pænt.
1a)
Bestyrelsen foreslår Klaus Huse som dirigent. Han blev
valgt med klapsalver fra forsamlingen.
Dirigenten takkede for valget. Dirigenten konstaterede af
generalforsamlingen var blevet lovligt indvarslet. Han
konstaterede også at dagsordenen opfyldte betingelserne
ift. vedtægterne.
Herefter fik dirigenten videre til de næste punkter på
dagsordenen.
Merete Birk Nielsen blev valgt til referent
Gitte Kjræsgård blev valgt til bisidder

Punkt 2:
Årsberetninger
a) Tegnsprogsforeningen
b) Feriehytten

Elinor og Jan Volder blev valgt til stemmetæler
Beretningen fra bestyrelsen er sendt ud til medlemmerne,
som har haft mulighed for at læse den igennem. Den blev
vist på storskærm.
To medlemmer er døde siden sidste generalforsamling.
Formanden Inger bad forsamlingen om at rejse sig op og
ære deres minde med 1 minuts stilhed.
Herefter gik Inger over til den udsendte beretning, som
hun
kort supplerede med en mundtlig beretning.
Dirigenten åbnede herefter op for kommentarer fra
forsamlingen.
Kirsten Als ville gerne drøfte hvordan man frem over
bruger fanebærer til begravelser.
Inger takkede Kirten for bemærkningen og kunne fortælle
at man har tidligere har spurgt medlemmerne til

forskellige arrangementer hvordan de gerne vil have det
skulle gøres. Man har også forhørt sig om hvordan de gør i
de andre døveforeninger rundt omkring i landet.
Konklusionen på spørgsmålet var at bestyrelsen måtte
bestemme hvordan det skulle være fremover.
Dirigenten åbnede op for en drøftelse af emnet med det
samme.
Richardt mente, at man det ville være bedst at spørge
familien om de ønskede fanebærer til begravelsen.
Inger nævnte at bestyrelsen altid har spurgt døvepræsten
til råds, men at det nu er blevet til at bestyrelsen der
vurderer og bestemmer - og at bestyrelsen har valgt at der
kun skal være fanebærere til æresmedlemmers
begravelse.
Richard synes, at man skal fortsætte med fanebærere
uanset om familien ønsker det eller ej.
Malene mente at det kun skal være hos æresmedlemmers
begravelse, da det er dem vi kender bedst. Desuden vil det
blive for omstændeligt hvis man skal have fanebærere til
allemedlemmers begravelser – særligt hvis der er mange
dødsfald et år. Malene understregede at det efter hendes
mening kun bør være til æresmedlemmers - og de
medlemmer der har modtaget hæderstegn.
Anette fremhævede det smukke i traditionen. Hun mente
at man må tænke på hvad den enkelte selv tænker og føler.
Kirsten Als gav udtryk for at man kune have fanebærere,
når der dem vi kender, ægtepar eller andre. Det er
sværere når der er nogen vi ikke rigtig kender. Kirsten
synes at det skal være op til folk selv.
Anni Lange forslår at sætte spørgsmålet til afstemning. Der
er uenighed – det er det gamle og nye der mødes.
Kenneth havde stor respekt og synes at emnet er meget
følsomt, hvilket gør at der er mange meninger om emnet
og derved er der stor risiko for at bestyrelsen træffer et
forkert valg. Han mente at det ville være bedst med klare
retnngslinier – altså at der det kun gælder
æresmedlemmer og folk med hæderstegn. Der vil således
ikke opstå tvivl.
Helle Knudsen synes kun at det skulle være til
æresmedlemmers begravelser og ikke når det er
almindelige medlemmers begravelser.
Dirigent understregede at det er et følsomt emne. Nu
lukkede han for drøftelserne omkring emnet og overlod til
bestyrelsen at kigge på sagen – om det også skulle gælde
bestyrelsesmedlemmer, tidligere bestyrelsesmedlemmer
samt udvalgsmedlemmer. Man kan henvende sig til
bestyrelsen om emnet.

Dirigenten spurgte herefter om alle fremmødte havde
deres
DDL-medlemskort med. Det havde langst de fleste. En
enkelt fra forsamlingen var ikke medlem og havde derved
ikke ret til at stemme. Herefter spurgte dirigenten om
forsamlingen kunne godkende beretningen. Her var
overvældende flertal for og det var ikke nødvendigt at
spørge om der var nogen imod.
Herefter gik man over til fremlæggelse af Feriehyttens
beretning. Der var ingen supplerende bemærkninger fra
administrator Henrik O. Christensen, dog fremhævede han
at der er sat rekord i 2015 . Det har været et rigtig godt år
og der er givet flere private bidrag, som han takkede for.
Seniorklubben har også bidraget økonomisk. Der er tjent
penge på pantflasker. Han takkede for al støtten og der var
bifald fra forsamlingen.

Punkt 3:
Årsplan for den kommende tid

Dirigenten efterlyste kommentarer fra forsamlingen til
Feriehyttens beretning.
Mariane fortalte, at hun har samlet 1200 kr sammen fra
salg af marmelade mv. Dem ville hun gerne donere til
Feriehytten. Stort bifald fra forsamlingen. Hun overrakte
pengene Feriehyttens administrator og der blev taget et
billede.
Brian nævnte at det er flot med den fine opbakning. Han
spurgte herefter ind til pengeindsmlingerne og
indtjeningen fra fælles mad.
Jens August spurgte ind til om de frivillige bidrag skulle
forsætte eller stoppe?
Henrik svarede, at der er blevet knoklet løs og gennemført
åbent hus, banko m.v. De indtjente penge er gode og er
med til at nedbringe gælden. Han fortalte endvidere der
ikke er kommet støttebidrag via hjemmesiden.
Sparebøssen i Feriehytten indbringer penge. Man
overvejer at droppe opslaget på hjemmesiden, men vil
bevare sparebøssen i Feriehytten.
Kristiane gjorde reklame for arrangementet d. 1. Maj, hvor
der er gudstjeneste og efterfølgende sammenkomst i
Feriehytten.
Inger fortalte at der på en medlemaften for et par gange
siden var en stor diskussion, hvor der blev indsamlet
penge og bidrag til Feriehytten.
Dirigenten konstaterede at beretningen kunne godkendes
efter en håndsoprækning. Der var bifald fra forsamlingen.
Inger fortalte, at det blev lovet på generalforsamlingen
sidste år, men at man ikke har fået gjort noget ved

diskussionen omkring Tegnsprogsforeningen og
klubberne. Emnet vil blive taget op på en kommende
medlemsaften. Flere af klubberne har efterspurgt handling
på dette.
Med dette løfte blev punktet afsluttet med bifald.
Punkt 4:
Fremlæggelse af årsregnskaber
a) Tegnsprogsforeningen
b) Feriehytten

Punkt 5:
Behandling af forslag fra
bestyrelsen og medlemmerne

Dirigenten konstaterede, at foreningens regnskab har
været udsendt i god tid og at det derfor ikke var
nødvendigt at gennemgå dette. Der var ingen
kommentarer fra forsamlingen og efter at dirigenten
kunne konstatere, at der ikke har været anmærkninger fra
revisor og at det er underskrevet af bestyrelsen blev
regnskabet godkendt af forsamlingen.
Herefter gik man over til Feriehyttens regnskab. Dette er
også fremsendt til gennemsyn hos medlemmerne inden
generalforsamlingen.
Der var en kort kommentarer fra kassereren Henrik, der
forklarede at pantindtjeningen er placeret under private
bidrag - et flot beløb på 3158 kr.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen med bifald.
Dirigenten gik over til punkt 5 – indkomne forslag.
Der er kommet forslag fra bestyrelsen.
Inger understregede, at vi ikke skal lave en hel masse om
på vedtægterne, men at der er behov for at se på
paragraffen vedrørende støttemedlemmer. DDL har ikke
noget med støttemedlemmer mere og vi i Aalborg
Tegnsprogsforening har kun et støttemedlem. Så derfor er
der forslag om at §3.3 skal fjernes. Det samme gælder §3.6.
Vedr. §4.8 så ”støttemedlemmer” væk og resten af teksten
skal blive.
Vedr. §8.2 – her vil man gerne ændre det sådan at
bestyrelsen sammen med Feriehytten udpeger to
medlemmer udefra til udvalget. Man mener ikke at det er
korrekt at det kun er bestyrelsen der skal bestemme Feriehytten skal også være med.
Malene stillede et opklaringsspørgsmål vedr.
støttemedlemmer i §3.3. Hun spurgte ind til muligheden
for institutioener og organisationer fortsat kan støtte.
Dirigenten svarede at det kan bestyrelsen vælge at de
gerne må, så det er ikke et problem.
Dirigenten gik herefter over til afstemningerne.
Der var over 2/3s flertal for ændringen i §3.3, § 3.6 og §
4.8 Disse er således vedtaget.

Punkt 6:
Kontingenter

Punkt 7:
Valg af bestyrelse
a) Formand
b) Sekretær
c) Kasserer
d) 2 repræsentanter
e) 2 suppleanter

Dirigetnten spurgte herefter forsamlingen vedr. § 8.2. Her
viste afstemningen et flertal over 2/3 flertal for
ændringen. Ændringen blev således vedtaget.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var
indkommet forslag fra medlemmerne og gik derfor videre
til næste punkt på dagsordenen.
Inger berettede, at der har været medlemsmøde hvor man
havde snakket om kontingentet, man vil gøre det igen
senere på året.
Dirigenten spurgte kasseren og fik at vide at der er 44
medlemmer tilstede ud af 160 medlemmer.
Han konstaterede endvidere, at man ikke kan vedtage
kontingentstørrelse. Der var ingen yderligere
kommentarer til punktet.
Herefter gik man over til det spændende punkt 7.
Valg til bestyrelsen – dirigenten gennemgik den udsendte
liste over hvem der er på valg.
Der skulle vælges formand, da Inger vil stoppe. Marian
foreslog Gitte, som gerne vil modtage valg.
Dette betyder, at Inger og Gitte bytter poster, således at
Inger bliver sekretær og da Gitte ikke er på valg, overtager
Inger Gittes valg for et år.
A) Formand Gitte
B) Sekretær Inger
C) Kasserer Karl Erik – er valgt
D) Helle Nørklit vil gerne fortsætte og blev valgt
Henrik fortsætter. Han er ikke på valg.

Punkt 8:
a) Valg af administrator til
Feriehytten
b) Valg af vedligeholdelsesleder
til Feriehytten
c) Valg af rengøringsleder til
Feriehytten
d) Bestyrelsen udpeger andre
efter generalforsamlingen
Punkt 9:
Valg af revisorer
Og en revisorsuppleant

E) 1. Suppleant Lars Vestergaard blev valgt
2. suppleant Anette blev valgt
Dirigenten forklarede at der nu skulle vælges forskellige
folk til de forskelige ansvarsområder ift. Feriehytten –
dirigenten gennemgik listen.
8a) HOC blev genvalgt
8b) Kurt Als blev genvalgt
8c) Kirtsen Als blev genvalgt
8d) I henhold til vedtægterne sker dette efter
generalforsamlingen.
Jørgen Bergmann vil gerne fortsatte. Kasseren kunne
fremvise en gyldig fuldmagt med underskrift fra ham.
Jørgen Bergmann blev genvalgt

Brian fortsætter som revisorsuppleant.
Efter endt dagsorden takkede dirigenten for ro og orden og erklærede generalforsamlingen
for overstået.
Inger var forundret og imponeret over at generalforsamlingen blev gennemført på en time og
tre minutter. Hun sagde tak til dirigent og referent og overrakte flotte gaver.

