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Formand Inger Nørgård Christensen bød hjertelig velkommen - specielt til
æresmedlemmerne. Bestyrelsen havde besluttet at der er kaffe og kager efter at
generalforsamlingen er slut.
1.a

Valg af dirigent

Christian Høybye - valgt
Vedtægter overholdt
Generalforsamlingen er indkaldt med 4 ugers varsel.
Erik Præstgaard: Kan vi ændre navnet Aalborg Tegnsprogsforening om til døve
forening? Dirigenten foreslår dette punkt flyttes til pkt. 5 – godkendt
1.b

Valg af referent

Lene Schmidt - godkendt
1.c

Valg af bisidder

Gitte K. Jensen- godkendt
1.d

Valg af 2 stemmetællere

Jan W. Dietz og Henrik Otto Christensen - godkendt
2. Årsberetning af:
a. Tegnsprogsforeningen
Formand Inger Nørgaard:
Først skal vi lige mindes 3 medlemmer i 2013 der er gået bort, 1 min stilhed for:
Jens Erik Ø. Rasmussen, Edith Christensen, Hans Chr. Lassen
Hun gennemgik derefter beretningen, og Kirsten Als fik en flaske vin som tak for
hjælpen med Døves Jul indsamling.
Bemærkninger til årsberetningen:
Jens August:
Juletræ for børn - jeg spiller, men der kom ingen tolk.
Formand Inger:
Der var bestilt tolk i god tid men desværre... og det er rigtig ærgerligt at der så ikke
kommer en tolk!

Annette E. Pedersen:
Stor ros til bestyrelsen for året der er gået. Hjemmesiden og måske kan facebook bruges
mere til informationer osv. På facebook kan juletræsfesten den 28. dec. I år er 100 års
jubilæum - foreslår at der nedsættes en gruppe til at planlægge det i god tid, så det ikke.
kun er bestyrelsen
Formand Inger:
Tak for ros..... dejligt.... Indrømmet vi har forsømt hjemmesiden, men skal nok gøre det
bedre. Vi drømmer om at komme i gang på facebook men det kræver ressourcer. Hvis der
er en computernørd der gerne vil varetage og hjælpe er det bare super. Vi har plan på
med juletræsfesten så den tager vi senere.
Malene Allart:
Jeg har kigget på hjemmesiden, men der manglede at få informationer der skulle på
hjemmesiden. Synes det er bedre med facebook i stedet for hjemmeside. Der er også flere
muligheder for at samarbejde med andre og for at gøre os mere synlige.
Dirigenten:
Foreslår en informationsaften så de ældre kan blive klogere på, hvad forskellen er på
facebook og hjemmeside. Det er jo ikke alle, der er medlem af facebook og det er lidt
svært at finde rundt.
Erik Præstgaard;
Mangler pensionistvejleder - der er kommet flere pensionister. Onsdag aften generelt, der
kommer ikke nok mennesker.
Lotte Andersen:
Facebook, man kan have begge dele og linke til hinanden.. logo...
Formand Inger:
Jeg ændrer de gamle programmer på hjemmesiden snarest muligt. Det er rigtigt at vi ofte
ikke får givet beskeder videre men vi skal nok blive mere synlige i fremtiden. Der er
meget aktivitet om onsdagen om dagen - men ikke om aftenen. Der er heller ikke mange
om fredagen... måske gør vi for lidt reklamer... men hvordan skal vi lokke folk frem? Jeg
savner aktivitet af medlemmer om aftenen - det ville være godt for os der ikke kan
komme om aftenen. Synes godt om hjemmesiden.... Facebook! ! !??
Brian Jørgensen:
Facebook er godt, men det kræver ressourcer og det skal stemme med hvad der står på
hjemmesiden. SKAL...
Annette E. Pedersen:
Facebook kunne måske fange de unge og få dem til at komme om aftenen. Vi kan også
alle der bidrage til facebook og ikke kun bestyrelsen. Hjemmesiden er det jo kun
bestyrelsen, der kan skrive på. På facebook kan vi skiftes til at lægge arrangementer ud
og komme med forslag og der er vi alle ansvarlige for at give hinanden informationer.

Dirigenten:
Foreslår en præmie til den, der laver det størst frivillige arbejde i klubben gennem et år.
Så kan det være forskellige der bliver belønnet alt efter hvor meget tid og hvor mange
ressourcer man har. Et forslag som I kan diskutere videre på i bestyrelsen.
Birgitte K. Dietz:
Når der nu ikke kommer så mange onsdag aften, så er det måske bedre bare en gang om
måneden.
Formanden:
Facebook - rigtig mange gode ideer.. tak for det. Vi tager det med i bestyrelsen. Også en
god ide men en aften for de ændre, hvor de kan lære facebook at kende.
Vi har mange små klubber her, så stor knus til Annette for hendes ide om at alle kan
bidrage med indslag på facebook og en rigtig god ide med belønning af frivilligheden.
Det er meget forskelligt hvor meget tilslutning der er til onsdage og fredag aftener.
Malene Allart:
Det er ikke godt kun at have åben en gang om måneden hvis vi vil have flere unge ind, så
er det nok en anden vej vi skal gå. Vi må holde fast i de unge når de kommer.
Jette Kærsgaard:
Det er nok fordi at pensionistklubben er her om onsdag og overtager det, så føler man
ikke det er for os andre.
Richardt Hansen:
Whist klubben er her om onsdagen, men vi mangler noget mere socialt ud over dem, der
lige spiller whist.
Anne Marie Poulsen:
Fredagsbajer og flere bankoaftener. se hvad der er populært og udnyt dette
Eivind Kristensen:
En gang om måneden er ikke ok at være åben her - det burde være meget mere.
Jo mindre, der er åbent her, jo færre vil der komme. Så vi skal bruge hele ugen med
åbning her.
Lars R. Vestergaard:
Socialt samvær - og whist sammen.
Formanden:
Vi har forsøgt forskellige tiltag om onsdagen, men der kommer stadig færre. Tiden
forandrer sig, så vi prøver hele tiden noget nyt og skal nok tage ideer med til bestyrelsen.
Alle er velkommen til at komme med ideer til hvordan programmet skal være - hjertelig
velkommen.
Kommunen blander sig ikke i hvornår vi vil have åbent her, men bare der kommer nogle
på forskellige tider af døgnet.
Birgitte K. Dietz:
Måske der skulle være mere samarbejde imellem, hvornår de forskellig klubber skal have
deres aftener, så vi f.eks. ikke kun whist er her om onsdagen, men en anden dag.

Anni L. Christensen:
Stor ros til bestyrelsen for at prøve noget nyt, som Brunch, men ærgerligt med snestorm.
Næste emne: forlag om navneforandring fra Aalborg Tegnsprogsforening til
Aalborg Døveforening:
Erik Præstgaard:
Forslag fordi alle tegnsprogsforeninger lukker ned - derfor må vi diskutere om vi skal
ændre det til døveforening.
Dirigenten kommer med en forklaring om, hvorfor andre foreninger i landet ændrer deres
navn til døveforeninger igen.
Malene Allart:
Vil gerne beholde det navn vi har nu, fordi snart er tegnsproget blevet anerkendt, og så
har vi ikke noget problem.
Brian Jørgensen:
Vil bevare navnet.
Jette Kærsgaard:
Jeg kommer ofte til at sige døveforening.
Formand Inger:
Hvornår ændrede vi det - ca. l0 år siden? Nu har jeg endeligt lært at bruge den betegnelse
og jeg føler ikke, vi har problemer med kommunen eller andre. Men det er jo jer der
bestemmer.
Ejvind Christensen:
Tegnsprogsforening er fint, fordi så er hørende også velkommen - og kommunen kender
os.
Dirigentens kommentar: 18. marts 2006 skiftede foreningen navn til nuværende navn.
Årsberetningen er godkendt.
b. Feriehytten
Henrik Otto Christensen:
Gennemgik beretning.
Jens August Højbjerre:
Mangler forklaring på de tal der er vist i en tabel.
Dirigent forklarer at det er årstal og hvor meget lejeindtægt der er kommet i de
forskellige år.
Richard Hansen:
Bedre gang forhold til kørestolsbrugere.

Henrik Otto Christensen:
Handicap-rampe - det må vi snakke om - der har kun været en klageFormand Inger:
Feriehytten har en hjemmeside og den er hele tiden opdateret - tak for det det Henrik Otto
Christensen. Huset er dyrere at leje for ikke medlemmer, end for medlemmer.
Ejvind Christensen:
Siden 1958 - har vi ændre det småt, mere lapning af sommerhuset. Men her i de 2 sidste
år, er der sket meget store renovering, stor ros til Henrik Otto Christensen og andre
bestyrelsesmedlemmer.
Årsberetningen er godkendt.
3. Arbejdsplan for kommende tid
Formand Inger:
I forbindelse med 100 års jubilæum er juletræsfesten den 28. december.
Brian Jørgensen:
Vi har oprettet et udvalg med Brian som tovholder. Der er flere som gerne vil være med i
gruppen, blandt andet Gitte og Anni og gerne en ung person. Der er kommet mange forslag, som vi ser på. Der må godt være nogle der tager sig af
arbejdsopgaverne, når vi kommer så langt.
Malene Allan:
Skal der være to fester - en for børn og en for voksne - eller skal det være en stor?
Gitte K. Jensen:
Vi har haft møde den 7. marts og I skal nok få at høre, hvad vi er kommet frem til Fest –
reception eller??? det er ikke bestemt. Vi skal tage hensyn til pensionister og børn osv. Vi
sender noget ud og så kan I komme på banen alle sammen - men vi kan ikke gøre mere i
dag.
Richard Hansen:
Vi har holdt juletræsfest så langt tilbage jeg kan huske på Aalborgskolen siden 1961. Der
var vi sammen voksne og børn.
Lotte Andersen:
Hvad med økonomien?
Malene Allart:
Der har været juletræsfest før aalborgskole tiden - 4 forskellige arrangementer.
Brian Jørgensen:
Vi kender ikke økonomien endnu, eller hvad det skal koster - det finder vi ud af.
Konklusion: Der gives flere informationer senere – følg med på hjemmesiden/facebook.

4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
a. Tegnsprogsforeningen
Karl Erik Christensen:
Alle har fået det i posten og kan se overskuddet. Der er ingen bemærkninger fra
bestyrelsen side.
Kurt Als:
44.398 kr. overskud, der er noget galt - det stemmer ikke
Diverse arrangementer - 3805,- det stemmer heller ikke.
Dirigenten:
Mangler der bilag eller har bestyrelsen sovet i timen?
3755,- skal der stå i alt - diverse arrangementer
Vi kan godt godkende regnskab med bemærkninger og bede om at revisionen gennemgår
det igen og så skriver lige en rettelse på hjemmesiden og vedhæfter et nyt.
Årsregnskabet blev godkendt under den forudsætning af der laves et nyt regnskab
med rettelserne og lægger det på hjemmesiden eller på opslagstavlen.
b. Feriehytten
Feriehyttens regnskab blev godkendt uden ekstra bemærkninger.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Intet at behandle så punktet springes over.
6. Kontingenter
Dirigent:
DDL foreslår en forhøjelse på l00kr. ekstra med tilbagevirkende kraft fra l. januar2014.
Så bliver minimumsbetaling 400 kr. - derudover må der hæves med 100 kr.
Jan Volder:
Hvorfor den stigning?
Dirigent:
DDL's hjemmeside - der står begrundelsen. Kontingent er ikke steget over 12 år - ens
kontingent i alle foreninger, så er man fri for at medlemmer vælger det billigste sted at
være medlem.
Dirigent forklarer fordele og ulemper. Det, Landsmødet beslutter sig for, skal
foreningerne følge op på. Fortæller også om forskellige muligheder for at søge hjælp til
støtte i DDL fonde osv. 4 gange om året. Personlige ansøgninger.

Richard Hansen:
Jeg er nervøs for at folk trækker sig som medlem, hvis det bliver for dyrt - 300 er
passende.
Lotte Andersen:
Det er jeres ansvar at I ser på den hjemmeside - der er mange overraskelser - så se på det
og føl et ansvar.
Ole Sørensen:
Hvis man er i arbejde så er det ikke noget problem med pengene - men hvis man er
pensionist.. hvad så?
Jens August Højbjerre:
Er enig med Ole - er bange for vi mister medlemmer.
Ejvind Christensen:
Alt stiger jo.
Formand Inger:
Vi har ikke haft en stigning i mange år - tænk på at alt stiger i vores hverdag også
madvarer og andre regninger.
Bestyrelsen tager kommentar med til diskussion og der afventes afgørelse fra DDL
7. Valg af bestyrelse
a. Formand
Inger Nørgård Christensen ønsker ikke genvalg - og bestyrelsen har ingen ny kandidat.
Inger vil gerne i DDL's hovedbestyrelse - ønsker nye udfordringer.
Lotte Andersen vil foreslå Annette E. Pedersen eller Gitte K. Jensen
Per Schmidt foreslår Gitte K. Jensen som formand
Anni Lange foreslår Malene Allart
Alle tre takker nej til posten.
Inger har betingelser for at fortsætte - der skal uddelegeres mange flere opgaver, og der
skal være en computernørd med i bestyrelsen
Det blev besluttet, at Inger Nørgård Christensen tager 1år mere som formand. Dette
udløste stor glæde blandt forsamlingen.
b. Sekretær
Gitte Kjærsgaard Jensen er ikke på valg, så hun fortsætter.
c. Kasserer
Karl Erik Christensen vil gerne fortsætte og blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

d.2 repræsentanter
Normalt skulle der vælges en, men Henrik Heilesen ønsker at stoppe i utide.
Valgkamp:
Peter Åge Jensen 39 stemmer
Henrik Otto Christensen 25 stemmer
Ole Sørensen 20 stemmer
Lars Vestergaard 12 stemmer.
Dette betød, at Peter Åge Jensen er valgt for en 2-årig periode, og at Henrik Otto
Christensen for 1 år.
2 suppleanter
Valg mellem:
Annette E. Pedersen 27 stemmer
Anni Lange 20 stemmer
Lars Vestergaard 20 stemmer
Jonas Allart 16 stemmer
Ole Sørensen 15 stemmer
1. suppleant blev Annette Engelbreth Pedersen
2. suppleant blev Lars Vestergaard efter en lodtrækning mellem Anni Lange og Lars
Vestergaard foretaget af dirigenten.
8. a. Valg af administrator til Feriehytten
Henrik Otto Christensen blev genvalgt.
8. b. Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten
Kurt Als blev genvalgt.
8. c. Valg af rengøringsleder
Kirsten Als blev genvalgt.
8. d. Bestyrelsesmedlemmer i Feriehytteudvalget
Udpeges i ny bestyrelse.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Jørn Bergmann blev genvalgt som revisor.
Brian Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for hævet kl. 17.30 og takkede alle for et
godt og roligt forløb.
Formand Inger Nørgård Christensen afsluttede generalforsamling med uddeling af vin og
chokolade og tak til afgående bestyrelsesmedlemmer.
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