Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling d. 17. 03. 2018
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Formand

Inger Nørgaard Christensen (på valg)

b.

Sekretær

Gitte K. Jensen

(ikke på valg)

c.

Kasserer

Karl Erik Christensen

(på valg)

d.

2 repr.

Helle Nørklit

(ønskes ikke genvalg)

Ole Sørensen (ikke på valg)
Samt 2 suppl.

8.

Anette E. Pedersen

(på valg)

Lars Vestergaard

(på valg)

a. Valg af administrator til Feriehytten: Henrik O. Chr.

(på valg)

b. Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten: Kurt Als

(ikke på valg)

c. Valg af rengøringsleder til Feriehytten: Kirsten Als

(på valg)

d. Best. udpeger til Feriehytten efter generalforsamlingen.
9.

Valg af revisorer:1 revisor

Jørn Bergmann

(på valg)

1 revisorsuppleant:

Brian Jørgensen

(på valg)

Formand:
Rigtigt Hjertelig velkommen, dejligt at se mange gerne vil komme her i dag.
Lige praktiske information, der mangler 6 personer, de er nok på vej. Havde
snakket med dirigent, at der måske kaffepause ca. kl. 14:00, det styrer han.
Afhængig af om i snakker meget, eller er stille, håber i snakker meget. Smiler.
Havde aftalt med Anette, som er kaffemor, at Erik Lundager er på vej i det han
er til mødet. Og andre er nok på vej med bussen, måske.
Man havde spurgt andre om at være dirigent, mange kunne ikke, så kom jeg
til Klaus Huse, og han kom jo til Aalborg ind i mellem, det kunne han godt.
Dirigent:
Tak for valget af mig som dirigent, man kan vælge at skifte dirigent ud, bare i
så er klar over det. Vedtægter er det samme, man må gerne afbryde og få det
uddybet, hvis der er behov for det.
Tjekker lige vedtægter, har man modtaget invitation til GF inden d. 1. april.
Undskyld 1.marts. Har man sendt ud til alle medlemmer og lavet opslaget her
på gangen.?? Ja.
Man havde fulgt vedtægter, som vi sender ud, sådan at det er det samme.
Hvis man ikke forstår nogle punkter i vedtægter, må man gerne spørge ind til
mig og få det uddybet.
1. a. Er på plads og tak igen for i valgte mig som dirigent.
1. b. Valg af sekretæren, mange pegede hen på Gitte K. Jensen og ser hen til
Formand Inger.
Formand:
Kan se at mange peger på Gitte som referent, faktisk, så var det ikke mening,
Og jeg havde spurgt andre udefra, både i Fredericia og Aarhus det var umuligt
at få nogle ind. Idet Aarhus og Fredericia Tegnsprogsforening også har
generalforsamling i dag, så der en del sammenstød, sådan er det. Havde
endda spurgt ind til andre her i Aalborg, og flere kan ikke og jeg ser gerne at
man kun er med i generalforsamling og ikke som sekretæren. Så spurgte jeg
Gitte bedende hænder. Gitte tog imod opgaven med krav om at der er
kamera sat op.
1. a: Dirigent: Klaus Huse
b: Referent: Gitte K. Jensen
c: Bisidder: Anni L. Christensen
d: Stemmetæller: Mogens Thomsen, Kurt Als

2. a, Aalborg tegnsprogs forening:
Formand:
Jeg håber, i alle har gennemlæst årsberetning. Jeg vil gerne starte med. Vi
havde mistet et medlem sidste år, Erik Præstegård, han sad i bestyrelsen fra
1974 – 2008. Han har siddet mange år i bestyrelsen, med pause i mellem. Han
havde et stort hjerte, som banker for Aalborg Tegnsprogsforening. Han holdt
meget af sociale liv og fester og ikke mindst mange arrangementer, foredrag.
Ingen af os glemmer ham.
Vil i være sød at rejse jer. Æret være hans minde, et minut stilhed til. Tak.
Jeg vil også tilføje, lidt pinligt. Vil også byde velkommen til
æresmedlemmernes koner: Krystyna Præstegård og Kristiane Jensen.
Årsberetning for 2017, håber i har læst.
I løbet af 2017, var der nyt arrangement, som hedder kontinueret aften, hvor
man kan selv være med til at være i for skellige udvalg. Som f.eks. kan være
festudvalg, banko aften, kaffemor. Til gengæld havde vi frivillige fest, her i
tirsdags, jeg inviterede 21, og 3 meldte afbrud pga. sygdom, Karl Erik betalte
med Dankort. Hvis ingen hjalp os, var vi nok haltet bagefter. Så vi tager jeres
hjælp med kyshånd.
Vi havde haft kortspil, sommerfest. Foredragsholder: Vi havde 2 søde herrer:
Den ene er Mads og Tegnsprogsordbog, den anden er Emilo om transkønnet
så spændende.
Lagkage konkurrence, hele 4 lagkager. Vinder var, jeg blev godt nok
overrasket over hr. Als. Så god var lagkagen.
Vision er mit stort hjertebarn, jeg havde snakket om det 3-4 år tilbage. Til sidst
måtte jeg smøge ærmerne op og tage mig sammen til at komme i gang, og jeg
startede i april måned i 2017og folk skulle hjem og tænke over det, og mødes
så igen i juni og så blev der oprettet en arbejdsgruppe, og i oktober havde vi
lavet 4 skabeloner, for fremtiden. Og vi havde møde igen i januar, det er
spændende og får gang i fremtiden.
Julefrokost - Der var vi 40 personer, rigtigt hyggeligt, vildt at vi var så mange.
Pakkespil - der var vi også mange og en god succes.
Døves Jul - Stort tak til dem som solgte: Niklas Eriksen, Kirsten og Kurt Als og
Anni Lange, fordi de gav alle pengene videre til feriehyttens 60 års jubilæum.
Og jeg havde inviteret dem med til frivillige fest, så er mit samvittighed lidt
lettet.

Mogens Thomsen, det var positiv at der var mange der var med til julefrokost,
nok fordi vores juletræsfest var lukket, er nok årsag.

Formand: Tak, det er jeg glad for at høre. Vi bestyrelses havde informeret flere
gange i god tid og ikke en eneste havde brokket sig, eller spurgt ind til hvorfor,
eller spørger ind til den juletræsfest. Ikke en eneste gang, nul. Om det var
årsag til julefrokost succes, ved jeg ikke, det var også pga. ressourcer.
Dirigent:
Vi var mange dengang på Aalborgskolen, hvor der strømede folk ind fra
Aalborg Døveforening, Døve menighedsråd, Aalborgskolen og Bonaventura
var de 4 grupper som samarbejde for børnene kan få fornøjelse at komme til
juletræsfest. Det ene gik ud efter anden. Og vi flyttede foreningen fra
Aalborgskolen til Grønland Torv, hvor vi er i dag.
Årsberetning er godkendt.
2. b, Feriehytten:
Henrik O. Chr.:
2017 var fantaktisk et år og tjente 64.381 kr. og jeg var meget stolt. Så dejligt
med en god indtjening.
I fjor havde hele Hytten fået malet udvendige. Gælden er faldet meget.
Tak for pengene for salget af Døves Jul.
Anni: Tomme flasker i kassebeholder, er jo en flot hjælp.
Årsberetning er godkendt
3. Arbejdsplan:
Formand:
Vision fortsætter lidt endnu, vi havde besøgt alle enkelte klubber, og bad hver
enkelte klubber diskutere om ideen. Og det samme er det med vedtægter.
Døves Kultur dage i 2019 omkring 3. lørdag i september, Lars Knudsen var på
besøg her d. 7. marts og spurgte om Aalborg Tegnsprogs forening vil stå for
Døves Kultur dage denne gang, fordi castberggård vil også arrangere dette og
Lars synes at Døveforeninger/Tegnsprogsforeninger skal have lov til at sige til,
eller fra først. Først blev jeg forskrækket, hvornår var det sidste gang? var det
1992. Vi finder ud af den da vi skal have en kontinueret dag, i skal hjælpe mig,
jeg skal ikke stå alene.
Dirigent:

Både Tegnsprogsforening og DDL tænker også i det baner, idet sidste år
lukkede Nordsjællands Døveforening og sydhavsøerne er også få medlemmer
tilbage, lukker nok på et tidspunkt.
4. a. Regnskabet:
Richardt: Døves Jul 2016 fik pengene og ingen i 2017.??
Karl Erik: Det er fordi feriehytten fik pengene i 2017 og ikke ATF.
Brian: Konto 3+ Står for hvad.??
Karl Erik: Jeg følger Revisor har selv underskrevet det på.
Henrik O.: Faktisk er det fra banken der har valgt at gøre på det måde, det har
ikke noget at gøre med Karl Erik.
Regnskabet er godkendt.
4. b feriehytten
Henrik O.: 2016 var gælden på 116.148 kr. og nu i år står der nul, fordi jeg har
fået oprettet et privat lån som er nu på 70.000 kr.
Regnskabet er godkendt5. Formand:
Vi blev enige i bestyrelses om at vente med at rette vedtægter til, det er fordi
vi nu er i gang med Vision og til det tid, skal der rettes alligevel.
Vi plejer at sende både årsberetning, regnskabet og vedtægter. Og vi har den
fornemmelse at der ikke er mange der læser det, det er jo dyrt at lave mange
kopier.
6. Kontingent:
Det samme som det plejer, ingen ændring.
Det var billigt, for 1866 er på 600 kr.
7. Bestyrelsen
a. Kirsten Andreasen synes at Inger har gjort et godt arbejde og gør det
rigtigt, hun skal blive
Richardt: Hun har en god erfaring med det, det samme med Vision.
Klapsalver: Hun fortsætter
b. Gitte sidder til næste år.
c. Richardt synes, at Richardt skal fortsætte.
Mogens, det står på valg og ikke stopper??
Dirigent: Hvis man vidste på forhånd at, han vil stoppe, så står det der.

Faruk: Man kunne forbedrede ved at spørge et par andre personer, som
måske kunne være interesseret. Idet det er ikke så nemt at finde en
kasserer, det ved jeg af erfaring.
Per: Måske prøve Ole. S. Sørensen.
Richardt: Synes at Karl Erik er det bedste.
Dirigent: Man får ikke bare kassen, den gamle følger med i et stykke tid.
Anne Marie: Du er så god, du må gerne fortsætte bare et år mere.
Kirsten Als: Håber at du bliver der frem til vision er kommet plads.
Inger: Godt klar over han vil stoppe efter 14 år. Når Vision blev
gennemført, så bliver regnskabet også større, måske er det bedst med
to. En regnskabsfører og en kasserer.
Dirigent: Det er det samme med DDL, de tænker også måske en kassere
Karl Erik siger Okay til at fortsætte.
d. Dirigent:
Helle vil gerne stoppe.
Forslag til kandidater/stiller sig selv op til bestyrelsen. Niklas, Anni,
Brian, Rasmus, Henrik O, Ulla.
Dirigent: Synes at de skal fortælle hvorfor de gerne vil stille op.
Henrik O.: Jeg har været i bestyrelses for 2 år siden, samarbejde med ATF og
fordel at jeg også er med i Vision.
Anni lange.: Havde haft pause, vil gerne igen, da jeg jo tit hjælper til.
Ulla: Havde haft foreningsliv for mange år siden, synes det kunne være sjov at
komme i gang igen.
Niklas: Jeg vil gerne være med at opfodre flere unge ind, har mod på at prøve
noget nyt.
Antal medlemmer: 40

Gæster: 1

Valg af stemmetæller: Anni lange blev valgt ind.
Suppl.: Anette E. Pedersen og Lars R. Vestergaard

8. a feriehyttens bestyrelse
a. Henrik O. Christensen.
b. Kurt Als næste år.
c. Kirtsen Als
d. ATF bestyrelse udpeger til førstkommende møde.

9. Revisor: Jørn Bergmann
Revisor suppl.: Brian Jørgensen
Starter kl. 13:01 og Slutter kl. 15:20

Referent: Gitte K. Jensen

Dirigent: Klaus Huse

