
Referat af Aalborg Tegnsprogsforenings ordinære generalforsamling 

Lørdag 14.marts 2009 kl. 13.00 i Ålborg 

 

Formanden Inger Nørgård Christensen byder alle tilstedeværende velkommen. Hun 

er glad for at se mange. Døvekonsulenten bydes også velkommen samt 

æresmedlemmerne. Også velkommen til kulturkonsulent. Døvepræst er også 

inviteret, men blev forhindret i at komme i dag. 

 

Dagsorden: 

1.  a.    Valg af dirigent 

  b. Valg af referent 

  c. Valg af bisidder 

  d.  Valg af 2 stemmetæller 

2.  Årsberetning af: 

  a. Tegnsprogsforeningen 

  b. Feriehytten 

  c. Orientering om arbejdsplan for tilkommende tid. 

3.  Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

  a. Tegnsprogsforeningen 

  b. Feriehytten 

4.  Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 

5.  Fastsættelse af kontingenter. 

6.  Valg af bestyrelse 

  a. Formand (hvert år) 

  b. Sekretær (ulige år) 

  c. Kasserer (lige år) 

  d. 2 repræsentanter (ulige år) 

  e. 2 repræsentanter (lige år) 

  f. 2 suppleanter (hvert år) 

 



 

7.  Valg af administrator til Feriehytten. (vælges i lige årstal) 

  Valg af regnskabsføreren til Feriehytten (vælges i ulige årstal) 

  Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten (vælges hvert år) 

  Valg af rengøringsleder til Feriehytten (vælges hvert år) 

 

8.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

 

Pkt. 1: 

1a) Valg af dirigent, Christian Høybye (CH) 

Bestyrelsen foreslog Christian Høybye som dirigent. Forsamlingen var enig i 

bestyrelsens forslag. 

Indkaldelse til generalforsamling (GF) er sendt ud til medlemmerne, hvor varsel med 

tidsfrist er overholdt. Så GF kan gennemføres lovligt.  

Der er nogle fejl i dagsorden, som ikke helt stemmer ind, som blev vedtaget fra 

sidste år. Pkt. 2.c. Arbejdsplan for tilkommende tid skal være selvstændigt punkt, 

dvs. under punkt. 3. Så de næste efterfølgende punkter flyttes et nummer frem. Dvs. 

pkt. nr. 3 rykkes til nr. 4 osv. 

Anden fejl: Det er ikke Malene Jensen som er revisorsuppleant, men derimod Brian 

Jørgensen, som er revisorsuppleant, som er blevet valgt fra sidste år. Jørn Bergmann 

skal ikke være på valg, da det jo er nok med 1 revisor (som det blev vedtaget sidste 

år). Men det er bedst, at man fremover vælges revisor hvert år, og ikke andet år. Så 

der bliver mindre forvirring for kommende dirigenter.  Dette bliver rettet som 

vedtægtsændring under pkt. 5. Ellers kan CH godt godkende dagsorden. 

1b) Valg af referent, Herluf Juul Christiansen (HJC). GF accepterer det. 

1c) Valg af bisidder, Anni Lange. GF accepterer det. 

1d) Valg af 2 stemmetællere, Brian Jørgensen og Jonas Espensen. 

 



Pkt. 2: 

2a) Årsberetning af Tegnsprogsforening. 

Inger Nørgård Christensen (INC): 

Der er 1 minuts stilhed pga. 4 dødsfald. Der er mange nye ansigter i HB. Der har 

været mange lange diskussioner. Vi er enige om, at ordet ”plejer” ikke er til stede. Vi 

lever i nutiden. Kun Malene Jensen, som kan computer i nyere tid, og det er ikke 

nok, at hun kan.  

Der er flere klubber her i bygningen. Samarbejdet med dem er godt begyndt, fx 

julefrokost. Måske har I set det nye flag, som blev overrakt af Prins Joachim. Der er 

foreningens logo på flaget. Det fremvises til GF. Døvefilm har besøgt her 2 gange, 

håber I fik godt udbytte af det. Døvefilm stillede forskellige spørgsmål omkring 

tilfredshed med TV programmer osv.  

CH: Spørgsmål til beretningen efterlyses nu.  

Jan Volder: Jeg taler for min kone, som desværre er syg i dag. Skulle spørge fra 

hende hvorfor der ingen referater af HB møder? INC svarer: Vi har snakket om, at 

referater skulle hænges op på tavlen. Men vi er nye i HB, og der er nogle gange 

tavshedspligt i dem. Men vi har diskuteret om det. 

Kenneth Nielsen: Jeg vil rose HB for godt arbejde, og enig med dem, at de skal gå 

nye veje. Det er ikke let, og man skal kæmpe. Ros til dem.  

CH har spørgsmål: Nyheder på dvd. Hvorfor ikke sende dem til andre 

døveforeninger. INC svarer: CH tænker alt for langt foran. Vi skal se om det virker 

fint her. Det er jo ressource spørgsmål. Man bruger jo meget tid på dvd, optagelser, 

retter fejlene osv. Vi prøver os stadig frem. Vi er ikke så professionelle som Døvefilm 

er. Signe Stubbe tilføjer, at det kun er lokalt for tiden med dvd.  

Erik Præstgård: Kunne ønske, at noget kommer på hjemmesiden, fx med nyt 

angående film. 

Malene Jensen svarer: Vi vil gerne sætte dem på hjemmesiden, men det tager noget 

tid med redigering. Hvis I har noget nyt at bidrage på hjemmesiden, så kom med det.  



INC tilføjer: Det er ikke kun nyt fra Aalborg Tegnsprogsforening. Det gælder også 

andre klubber her i kulturcentret. Målet er at alle klubber skal være med.  

Erik Præstgård vil tilføje: Der står samme nyhed på hjemmesiden i længere tid. Man 

venter meget længe på nyere nyheder.   

CH: Ikke kun her i Aalborg, for i andre byer i DK har man samme ”problem” med 

nyhed opdatering på hjemmesiden. Hvis man selv har nyt, så send til HB. Hvis man 

udelukkende alene venter på HBs gøren med nyhedsopdatering, så venter man 

længe.   

INC har nu spørgsmål til medlemmer angående hjemmesiden. Hvem ser vores 

hjemmeside til daglig? Svar fra forsamlingen: Mange ser nu hjemmesiden.  

 

INC: Fint, så må vi fra HB arbejde mere med hjemmesiden fremover. Husk det er jo 

frivilligt. Jeg drømmer om de rene tegnsprogs bobler på hjemmesiden hele vejen 

igennem.  

Malene Jensen: Som INC siger, det er frivilligt. Vigtig at I siger noget, når det er 

vedrørende hjemmesiden. 

Pernille Fogh: Mange af os er ikke IT eksperter. Malene Jensen kan, men hun har jo 

fast arbejde også at passe. 

Erik Præstgård: Godt at der står på hjemmesiden om døvekonsulent åben og lukket 

tid. Men sommetider mangler man svar fra HB på spørgsmålene på hjemmesiden. 

Der blev aldrig svaret fra HB. 

Kenneth Nielsen: Jeg savner bladet Aalborg Post, hvor jeg nød det. Men samtidig er 

det droppet, da det er på hjemmesiden. Der er større og større informationsniveau i 

dagens Danmark. Sådan er det jo. Jeg stod tidligere for Aalborg Post, og det er jo 

ikke nemt.  

Richardt Hansen: Brian Jørgensen og Jørgen Christiansen har jo erfaring med 

hjemmesiden, så hvorfor ikke spørge dem om hjælp.  

CH: Man kan udpege 1 bestemt person i hver klub/forening, som er ansvarlig for at 

skaffe alt nyhedsstof.  



INC: Vi tager det op til næste HB møde om de 2 unge drenge, Brian Jørgensen og 

Jørgen Christiansen.  

Richardt Hansen: Prøv at lave lille og sjov historie på hjemmesiden.  

Signe Stubbe: Vi vil gerne gøre det bedre, og som Kenneth Nielsen foreslog, vi skal 

prøve at oprette udvalg.  

Malene Jensen tilføjer: 1 hjerne ok, men 2 hjerner endnu bedre. Da jeg sidder i HB, 

så synes jeg det er ok, men de vidste ikke så meget om IT, fx email. 

INC: Nogle har sagt, at de vil komme med nyt på hjemmesiden, men de danske 

kundskaber kniber. Det skal I ikke tænke på, da vi kan hjælpe med at rette.  

CH: Spændende at se, hvem den første kommer med nyhedsstof til hjemmesiden. 

Erik Præstgård: Ser vejret i TV hver dag kl. 18-19. Kan man se på hjemmesiden, en 

mand som fotograferer, putte billeder på hjemmesiden. 

Inger har 2 spørgsmål mere til medlemmer:  

Norsk Døveblad, læser I dem her på centret? Vi snakker om, at vi vil stoppe med 

abonnement? fordi det koster 730 kr. pr. år. Medlemmer er enige. Okay, så vi 

dropper vi Norsk Døveblad. Inger:  

Ærgerligt at døvepræsten ikke er her i dag. Angående juletræsfest, hvordan føles det 

når der er tomt for musikken? Altså ikke i kirken, men herinde i centret. 

Nogle vil helst i kirken, mens andre foretrækker at være i centret. Der er forskellige 

meninger omkring det. 

Kirken: flest medlemmer vil helst i kirken. 

Centret: få medlemmer ønsker centret. 

Altså flest vil helst i kirken. 

Erik Præstegård: Godt at vi dropper Norsk Døveblad, da vi kan nyt på hjemmesiden. 

Det er bedre. 

Krystina Kristensen: Jeg vil helst i centret end i kirken, fordi der er mange i centret. 

Jeg forstår jer ikke.  



INC: Årets medlem 2008. HB plejer at give ”årets krus”, men begrebet ”plejer” er 

dødt. Så nu årets medlem. HB har valgt den person: fordi man hjælper meget, som 

HB har stort udbytte. Tager mange frivillige opgaver i foreningslivet.  

HB har valgt: Lars ”Kagemand” Vestergaard. Han er desværre ikke her i dag. Han får 

denne gave på onsdag. Stort tillykke til ham. Alle klapper/vinker. 

Som I kan se 3 rødvinsflasker herinde. Jo en person, som har solgt mange Døves Jul. 

Hun beholdte ikke overskuddet selv, men gav alt overskuddet til foreningen, og ikke 

til hendes selv. Sødt af hende. Flaske til hende.  

2 andre flasker til dem, som laver kaffe, mens der er generalforsamling, både i dag 

og tidligere år. Det er Kirsten Als og Anne Marie Poulsen.  

INC tilføjer: om teater i Vejle med finsk tegnsprog, opera. Anbefaler at tage en bus 

til Vejle og se det. Medlemmer 140 kr. og prisen 225 kr. for ikke-medlemmer. 

Bemærk der er få pladser tilbage. Det foregår lørdag den 2. maj 2009.  Der er 

internationalt tegnsprog og tekster ved siden af.  

By-kamp:  Aalborg, Århus, Skive og Herning har fælles arrangement, det er hyggeligt 

hvor man laver forskellige underholdninger. Datoen er besluttet, 20. juni i Viborg. 

Måske arrangeres der gratis busrejse for medlemmer.  

 

CH: Årsberetningen er godkendt enstemmigt.  

HB siger tak til medlemmerne. 

 

2b) Årsberetning af Feriehytten. 

Bjarne Jensen: Der er præget af finanskrise. Se forskellige billeder om feriehytten på 

skærmen nu. Der skal repareres nogle ting igennem tiden.  

Kirsten Als: Vil gerne have, at I kommer og hjælpe mig med rengøring. 24-26.april 

2009, der er meget rengøring. I får gratis aftensmad, håber at både damer og mænd 

som kommer og hjælper.  



CH: Beretning er godkendt. Ingen er Imod.  

Bjarne siger tak til medlemmerne.  

 

Pkt. 3:  Arbejdsplan for tilkommende tid 

INC: arbejdsprogram 2009?  Jo, der er følgende: 

Medlemmer herunder medlemskort og medlemsfordel. Der skal være 

medlemsfordele, således medlemmer føler udbytte. Man kan søge medlemslegat 

osv. 

Jubilæum, herunder jubilæumsskrift, fond og festudvalget. Hvilket jubilæum? År 

2011 er der 100 års jubilæum i Aalborg Tegnsprogsforening. Vi har udvalget, som 

samler og samler historier og billeder osv. Om 2 år får vi gerne en bog, spændende.  

Malene Jensen: Der er 1 som aktiv person, som skriver bog, han sidder selv i byråd.  

1/3 af historie i bogen. Og 2/3 er nutiden i bogen.  

Signe Stubbe tilføjer: vi fik at vide, at vi selv skal skrive bogen, ups. Så det er stort 

arbejde. Men andre hjælper med grammatik i teksten.  

INC: Tyk bog, hmm, det er afhængig af søgning af fonde, penge.  Nu søges der 

forskellige fonde. Byråd kan ikke tegnsprog, så det koster med tolke udgifter.  

Festudvalget, vi må småt begynde at arrangere. Fx receptionsfest. Det er om 2½ år. 

Men om 2 år skal indbydelse sendes ud, det er rarest.  

CH: medlemsfordele. Har snakket med DDL´s foreningskonsulent Klaus Huse og 

andre foreninger. Der skal gerne stå medlem af Aalborg tegnsprogsforening, og ikke 

bare ”medlem”.  

Inger: Her i huset, hvor folk går rundt. Husk at tage medlemskort med hver gang.  

Ellers betaler man ikke-medlem, selvom man egentlig er medlem, fordi man har 

glemt kortet. 

CH: Bare vigtig, at der står medlem fra Aalborg TS forening, så er man ikke i tvivl.  



CH: Er I medlemmer enige om, at når man glemmer kortet, at man bliver ”ikke-

medlem”. Forskellige holdninger, men ingen afstemning, bare vejledning.  

Ejvind Christensen: Måske er det lidt skrap holdning af HB. Hvad nu hvis man taber 

eller får stjålet kortet?  

CH: regner med at HB har forståelse, hvis man nu taber kort.  

Richardt Hansen: Er det nødvendigt at vise medlemskort. I kan se medlemsliste?? 

Signe Stubbe: Som Inger siger, mange går her i huset, vi kan ikke kontrollere. Tiden 

har ændret, vi har valgt at gøre sådan. Derfor skal vi bruge medlemskort. Vi skal gøre 

en forskel for medlemmer og ikke-medlemmer.  

CH: Giv HB nye chance det de har gjort osv. med medlemskort regler. De ser fremad. 

Erik Præstgård: metro kort, kun firmaer og foreninger. Bruger Aalborg TS forening 

kort.?? 

INC: det må vi lige undersøge. HB tager bemærkningerne til efterretning. 

 

Pkt. 4: 

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

4a). Tegnsprogsforening.  

Kassereren havde ikke noget at tilføje. 

Kurt Als: Det vil kunne spare, hvis ikke sende regnskab med posten, vi kan spare 

porto. 

INC: Men vi oplever, at nogen kræver regnskab med post. 

Kenneth Nielsen: Jeg har ikke stor forstand på regnskab, men kan se, at I ikke bruger 

voldsomt mange penge på HB møder i forhold til sidste år, men alligevel der er 

mange møder i år 2008, flot gjort. 

Bjarne Jensen: Skal spare penge, så bruge penge til rigtige ting, fx til medlemmer 



INC: vi sælger ikke kaffe og kager. Vi vil have mål, at underskud bliver mindre eller 

undgår underskuddet. 

Erik Præstgård: Passive medlemmer skal ikke stå nu, men nu støttemedlemmer. 

INC: beklager det er min fejl og glemte denne ændring. Tak for bemærkning til Erik. 

Signe Stubbe: vi har haft ekstra ordinær GF med feriehytte, det koster også noget.  

CH: Hvad betyder lokale kontingent?? Vi har på DDL landsmøde vedtaget vedr. 

regler med aktive medlemmer, og at DDL varetager kontingentstyringen i øjeblikket. 

Bjarne Jensen (som var kasserer nogen tid siden) prøver at svare for kasserer: Det er 

før min tid. Hvorfor man gjorde/gør sådan. Så nuværende kasserer Karl Erik 

Christensen har bare fortsat brugt dette ord.  

CH: siger bare, at støttende og passive kan slås sammen under et. Vi skal følge 

landsmødets beslutning.  

Ejvind Christensen: Stemmeret?? 

CH: Kun aktive har stemmeret. Resten har ikke stemmeret, men støttende 

medlemmer har taleret.  Støttende kan være firmaer eller organisationer. ALLE er 

under 1 hat. Overvej lige ordet lokalt kontingent næste gang!   

Erik Præstgård: Betaler 4 klubber internet?? 

Karl Erik Christensen: det er alene Aalborg TS forening.  

Anni Lange: Normalt betaler man bagud, pga. sygdom osv. Men fremover rigtig 

årstal.  

CH: Dansk Døveblad??  

Karl Erik Christensen: Æresmedlem får gratist blad, derfor. 

CH: Regnskabet/årsrapporten er godkendt. Ingen er imod. Så er det godkendt af GF. 

 

 



 

4b). Feriehytten 

Bjarne Jensen: kassereren ikke her i dag, så jeg overtager talerstolen. Kom med 

korte bemærkninger. 

CH: Regnskabet/årsrapporten er godkendt af GF.  

 

Pkt. 5: 

Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Der er 46 medlemmer. 

Der skal stemmes om vedtægtsændring i foreningens love  

§ 4.5: (dagsorden) 

"9.  Valg af 2 revisorer, 1 i lige år og 1 i ulige år (for 2 år ad gangen) + 1 

revisorsuppleant (hvert år)." 

ændres til: 

"9.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (hvert år)." 

 

§ 9.3: 

"Foreningens 2 revisorer vælges hvert år af generalforsamlingen, 1 i lige år og 1 i 

ulige år." 

ændres til: 

"Foreningens revisor vælges hvert år af generalforsamlingen." 

  

 

 



§ 12.2: 

"Disse vedtægter er vedtaget på ordinære generalforsamling den 15. marts 2008 og 

træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen." 

ændres til: 

 

"Disse vedtægter er vedtaget på ordinære generalforsamling den 15. marts 2008 og 

gennemgået ændringer den 14. marts 2009 og træder i kraft umiddelbart efter 

vedtagelsen." 

 

Der skal være mindst 31 stemmer, således ændring kan vedtages. 40 stemte for 

ændringerne. Så ændringerne er gennemført. 

 

Pkt.6: 

Kontingenter 

Springer over, fordi der ikke er ændring. 

 

Pkt.7: 

Valg af bestyrelse: 

a.Formand.  (Inger Nørgård Christensen er genvalgt) Ingen modkandidat.  

b.Sekretær. (Signe Amalie Stubbe er genvalgt) Ingen modkandidat. 

c.Kasserer (Karl Erik Christensen bliver på posten). 

d.4 repræsentanter 

Nr. 1 Anni Lange Christensen ændrer mening, vil fortsætte som repræsentant. Ingen 

modkandidat. Valgt til en ny 2 årig periode. 

Nr. 2 Malene Jensen: ændrer mening, vil fortsætte som repræsentant. Ingen 

modkandidat. Valgt til en ny 2 årig periode. 



Nr. 3 Pernille Fogh Kristensen bliver på posten idet hun ikke er på valg. 

Nr. 4 Kirsten Christensen trækker sig i utide, og hun står fast på beslutning. 

Forslag til ny kandidat er Kenneth Nielsen. 

Kenneth: Jeg kan ikke stille op, fordi jeg ikke kan være her hver onsdag. 

Signe Stubbe: man behøver ikke være her hver onsdag. Man kan skifte til at være 

her. 

Kenneth Nielsen siger ja til 1 års periode som repræsentant nr.4. 

2 suppleanter: 

Suppleant nr. 1 Kirsten Als er genvalgt. Ingen modkandidat. 

Suppleant nr. 2 Anne Marie Poulsen er genvalgt. Ingen modkandidat. 

 

Pkt.8: 

a. Valg af administrator til Feriehytten. Bjarne Jensen bliver på posten idet han ikke 

er på valg i år. 

b. Valg af regnskabsføreren til Feriehytten. Henrik har givet fuldmagt, han vil 

fortsætte. Medlemmerne godkender ham. Ingen modkandidat. 

c. Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten. Kurt Als bliver på posten. Ingen 

modkandidat. 

d. Valg af rengøringsleder til Feriehytten. Kirsten Als bliver på posten. Ingen 

modkandidat. 

 

Pkt.9: 

Valg af revisor: Jørn Bergmann fortsætter. 

Valg af revisorsuppleant: Brian Jørgensen siger ja. 



 

CH: Dagsorden er færdig. Dejligt at det er gået godt. Takker forsamlingen for et godt 

og roligt forløb. Kan erklære generalforsamlingen for hævet. 

 

INC: Er vi allerede færdige, overrasket!! Tak til medlemmerne. Og specielt tak til CH 

for en god indsats som dirigent og til HJC som referent. 

Tak til Kirsten, som udtræder af HB. Tusind tak for samarbejdet. 

INC: Tak fordi I vil have mig som formand. Og tak for alle med godt samarbejde. 

Og velkommen til nyt HB medlem, Kenneth Nielsen.  

Pernille Fogh: Årets medlem, Lars. Han har svaret i sms. Han skriver: 

”Mange tak årets medlem, er meget glad for det. Kram til alle.” 

 

Referatet er skrevet den 14. marts 2009 af 

 

Herluf Juul Christiansen 

referent 

 

 

Referatet er gennemlæst og godkendt den 18. marts 2009 af 

 

Christian Høybye 

dirigent 


