Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling
Lørdag den 19. marts 2022

Forkvinden byder velkommen til Generalforsamling 2022, fortæller nogle praktiske oplysninger og
åbner Generalforsamling 2022.
Der bydes velkommen til æresmedlemmers koner Kristiane Jensen og Krystyna Præstegaard
Brit Holm Andersen skulle deltage i Generalforsamlingen som DDLs fællesskabskonsulent, men
agerer også som dirigent, hun har derfor to kasketter på i dag.

1.

a.
b.
c.
d.

Valg af dirigent Brit Holm Andersen
Valg af referent Lotte Lind Rønnow
Valg af bisidder Anni Lange
Valg af 2 stemmetæller Inge Marie Bendtsen og Lars Vestergaard

Alt materialet er udsendt til medlemmer rettidigt ifølge vedtægterne.
Der er i alt 34 stemmeberettigede medlemmer til stede.
I forbindelse med vedtægtsændringerne, skal 2/3 af stemmerne være for, dvs. 23 stemmer.

2.

Årsberetning 2021

a. Aalborg Tegnsprogsforening
Forkvinden beder om 1 minuts stilhed i minde om tab af 2 medlemmer.
Årsberetningen er i et nyt visuelt format med fotografier, forkvinden gennemgår kort
årsberetningen.
Mange arrangementer og aktiviteter udskudt pga. corona, selv generalforsamling 2021 blev
gennemført august 2021 og ikke marts som oprindeligt.
Malene Allart er valgt ind i Nordjyllands Regionsråd for handicapråd og rådet har fornyligt haft det
første møde. Et 2 timers møde med spændende emner, og der fik medlemmet mulighed for at
fortælle om tolkesituationer fx på hospitalet. Emnet var varmt, at der vil tages op som et punkt til
næste rådsmøde.
Det er yderst vigtigt at døve skal gøre sig synlige i samfundet.
Fællesskabskonsulenten: det er vigtigt med plads i forskellige råd og hos kommuner, for at døve kan
få større indflydelse i samfundet.

b. Feriehytten
Kort fortælling om feriehytten 2021, et godt år med udlejning. Der er sket lidt fornyelse i hytten.
Oktober 2021 frivilligedag 11 frivillige deltog til rengøring og oprydning og vedligeholdelse.
Medlem: kan se at feriehytten ikke bliver udlejet hele året hvorfor? Er der ingen interesse?
Vinterperioden udlejes ikke pga. frosne vandrør, da rørene er ikke isolerede.
Muligvis på længere sigt kan man isolere vandrørene og installere en varmepumpe.
Der har tidligere været en henvendelse om udlejning i vinterperioden men det er for dyrt at
installere.
Medlem: det kunne være en ide at investere i hytten, og få flere penge ind i forbindelse med
udlejningen.
Medlem: vi kan få flere penge til arrangementer og foredrag mm. i Tegnsprogsforening.
Forkvinde: vi er de eneste forening der ejer et sommerhus, med den bedste strand.
Feriehyttens udvalg: vi bruger vinterperioden til reparation og maling, - hvis vi skal leje ud året
rundt, må vi prøve at finde tid.
medlem: vi kan koordinere udlejning og arbejdsdage.
Der opfordres at lytte til medlemmerne, og finde fælles ønsker og mål for Feriehytten.

3.

Arbejdsplan for 2022

Forkvinde: bestyrelsen er gået i stå har ej lavet arbejdsplan.
Medlem: sidste år blev der lavet en arbejdsgruppe som skal i dialog med Aalborg kommune, men
der er intet sket siden. Ærgerligt, at bestyrelsen ikke har været bedre til at bruge medlemmerne.
Forhåbentligt vil den nye bestyrelse tage det i mente.
Medlem: er der arbejdsplan for Feriehytten?
Der er lavet en arbejdsplan. Fx garagen og øldepotet skal renoveres, gulvet skal hæves og der skal
isoleres.
Der er ansøgt 70.000 kr. hos Døvemenigheden Nordjyllands menighedsfond om penge til nye
vinduer til soveafdelingen.
Om et par år skal taget i soveafdelingen udskiftes da det er lidt utæt. Der opstår ofte revner mellem
soveafdelingen og garagen.

4.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

a.

Tegnsprogsforeningen

Kasserer gennemgår kort regnskab en lille rettelse i regnskab pkt. 4 vedr. nyanskaffelser der
mangler et MINUS tegn (-)
Medlem: pkt. 3 diverse arrangementer Juchum fond minus 10.000?
Det giver et forkert billede at der skal stå MINUS 10.000 ved indtjening af fondsmidler.
Forslag om regnskabet laves på en anden måde, delt op i indtægt og udgift, så det giver et klarere
billede.
Der bliver forklaret hvorfor minus 10.000 hvis man ser på 1. side indtægter og udgifter, kan man
se resultatopgørelser. Det er revisoren sprog, der skaber forvirring hos medlemmer.
På side 2 mere specifikt hvad der hører under udgifter. Det er et omvendt regnskab.

Når man søger om fondsmidlerne, er der et formål med fondsmidlerne. Derfor hedder det udgift.
Det har andre indtægter ikke.
Vi fik midler til en ny bærbar, derfor hedder det udgift.
Medlem: i referat 2021 står der at fremadrettede fondspenge skal noteres som indtægt. Det er der
ikke gjort i år.
Svært at se om der bliver brugt egne penge eller fondspenge.
Årsregnskab for 2021 blev til sidst godkendt!

b.

Feriehytten

Ingen yderligere bemærkninger til regnskab fra administrationen.
Medlem:
Vedr. Nordjyllandsarven vi har fået flere penge i 2021 end i 2020 og fantastisk at vi fortsat får
midlerne derfra.
Forkvinde: Det er DDL der administrerer arvsmidlerne, og vi kan søge herom og få midler til
feriehytten, da DDL synes feriehytten er en god oplevelse for alle døve.
Medlem: igen ville det være rart at flytte midlerne til indtægtsposten.
Medlem: hvor mange penge er der i kassen hos DDL?
Medlemmerne har ret til at vide hvor mange der er i kassen.

Bestyrelsen kan ikke svare på det, da de ikke ved det.
Arvsmidlerne er ikke kun til gavn for medlemmer af Aalborg Tegnsprogsforening men til og for alle
døve i Nordjylland.
Medlem: for mange mange år siden var det Aalborg Tegnsprogsforening som administrerede
pengene, men det skabte konflikter med medlemmerne, i stedet blev pengene flyttet til hos DDL. I
dag ved vi intet om hvor mange penge der er i kassen. Man kan rette henvendelse til DDL for
oplysninger.
Medlem: der er lige søgt midler til puslespil hos Nordjyllandsarven.
Samarbejde med en tømrer fra Råt og Godt, der skal lave et kæmpe puslespil på 5,70 x 1,57 meter.
Fællesskabskonsulent: der skal også betales negative renter af arven. Derfor kan det se anderledes
ud end tidligere.
Medlem: hver forening som har egen arv eller pengekasse, hvad tager DDL for at administrere det?
Fællesskabskonsulent: har intet svar, men bestyrelsen kan undersøge det.
Årsregnskabs for Feriehytten blev til sidst godkendt!

5.

Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Forkvinde: til medlemsaften er der diskuteret om hvordan bestyrelsens sammensætning fremover
skulle være.
Der vises på projektor hvordan bestyrelsen foreslår ændringer i bestyrelsens sammensætning ifølge
vedtægter.
Forslag 1:
Kassererposten og sekretærposten ændres til repræsentanter med 2 suppleanter
1 Formand, 2 repræsentanter ulige år, 2 repræsentanter lige år og 2 suppleanter.
Forslag 2:
Ændres til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
1 formand, 1 repræsentant ulige år, 1 repræsentant lige år, 1 suppleant hvert år.
Internt skiftes bestyrelsen til at varetage økonomien og sekretærfunktionen.
Vigtigt at man ser på egen motivation til en bestyrelsespost. Formandsposten lyder stort og tungt,
men opgaverne kan altid uddelegeres.
Bestyrelsen kan internt dele opgaverne som det passer bedst til sammensætningen. Og ikke
målrettede opgaver til hvert enkelt medlem i bestyrelsen. Det sværeste er at bibeholde motivation
og lyst til bestyrelsesarbejde.

Fra 7 personer i bestyrelsen til 4 personer i bestyrelsen, det betyder ikke nødvendigvis flere opgaver
da der er også udvalg som kan varetage opgaverne.
Den nye sammensætning på 4 bestyrelsesmedlemmer vil give bedre samspil og dialog med
udvalgene.
Medlem: hvis kassererposten nedlægges, hvem har så ansvar for bankforbindelser? Der skal mindst
1 navn til banken.
Medlem:
Er der stemning for den nye bestyrelse sammensætning? Vigtigt at medlemmerne bakker op om
det, og kan bidrage med støtte.
Medlem: jeg ved at fra en anden døveforening at der har været problemer med økonomiansvaret.
Medlem: vi fik ikke talt ud om det på medlemsaften, jeg synes vi talte om det på et forkert
grundlag. Det var skuffende. Jeg har ikke godt med forslaget.
I forbindelse med bankforbindelsen, det er hele bestyrelsen der har ansvaret, men der er kun en
som skal stå for direkte forbindelse til banken. Mobilepay er en løsning der vil lette en del på det
økonomiske tjenester.
Medlem:
Nyt forslag 1 formand, 1 kasserer, 2 repræsentant ulige, 2 repræsentant lige år, 2 suppleanter.
Medlem: jeg synes vi havde en rigtig god medlemsaften, men jeg havde en flad fornemmelse
bagefter. Jeg synes vi skal være forsigtige med hvilket forslag vi vælger, da vi også skal tænke på
kulturcentret. Vi vil gerne være trygge i vores forening. Man kan altid lade et medlem arrangere en
udflugt, det behøver ikke at være bestyrelsens opgave. Det ligger ligesom i vores kultur at vi ikke
lader medlemmerne gøre det.
Medlem: Jeg synes det er yderst vigtigt med en kassererpost. Sekretærposten kan vi sagtens
undlades.
Forslag 1 synes jeg godt om, men jeg vil ændre en repræsentantpost til kassererpost.
Der revideres lidt i forslag 1 for at give et tydeligt billede.
Der vises løsningsforslag som blev vist til medlemsaften.
Der blev foreslået 1 formand og 4 repræsentanter.
Forskellige udvalg under Aalborg Tegnsprogsforening
Ad hoc aktiviteter det kan være medlemmer som arrangerer dette.
Hvad bestyrelsen skal lave/arrangere fx 2 x medlemsmøde, GF, søge midler, deltagelser i kurser og
DDL landsmøde, korrespondancer, julefrokost
Hvis forslag 2 vedtages, så betyder det at der er færre arme, men bestyrelsesopgaver kan uddeles
til medlemmerne/udvalg

Medlem; jeg synes godt om ideen, og der er mulighed for medlemmer at få mere indflydelse i
foreningen. Man kunne bruge et medlem til bogføring og medlemmet sørger for at få betalt
regninger og udgifter.
Vi skal have flere ad hoc grupper så bestyrelsen kan aflastes. Fx julefrokost kan overlades til et
udvalg.
Bestyrelsen skal fokusere mere på politisk arbejde fx med Aalborg kommune og lokalpolitik
Medlem: hvis nu vi ikke finder en ny bestyrelse i dag, betyder det jo at den nuværende bestyrelse
skal blive siddende til næste GF.
Medlem: vi kan ikke sammensætte en bestyrelse som det passer os, det skal være afstemmende
med vedtægterne.
Medlem: vi skal jo følge med tiden. Jeg synes godt om det nye forslag, men det kræver også af
medlemmerne at de er klar til at satse på de nye tider og være mere aktive i foreningen. Måske er
vi ikke klar til en vedtægtsændring i dag men vi skal tænke på mulighederne.
Forkvinde: vi plejer at have konstitueret bestyrelsesmøde 1 måned efter GF, der håber vi så at vi
kan få etablere nogle ad hoc grupper. Jeg synes at der skal være færre medlemmer i HB, og
bestyrelsen kan arbejde mere målrettede.
Medlem: vedtægt paragraf 2 stk. 1 står der at formål med tegnsprogsforening og virkningsområdet
er at samle alle døve i Nordjylland, både kulturelt og socialt. Der står intet om det er bestyrelsens
arbejde eller formål men hele tegnsprogsforeningen, dvs. det er også medlemmerne der er en del
af tegnsprogsforeningen.
Medlemmerne skal kunne til enhver tid ringe og kontakte bestyrelsen når de har nogle friske ideer
til kommende arrangementer.
Dirigent: fornemmer at der ikke afvises for nye ideer, men man har mere brug for at kunne
gennemse hvordan man udfører det praktisk.
Nu er der to forslag som forsamlingen har mulighed for at tygge på. Spørgsmål er så om bestyrelsen
skal være af samme størrelse eller mindske? Pt. er der 7 bestyrelsesmedlemmer, som måske kunne
arrangere flere medlemsmøder, for at holde tæt kontakt med medlemmerne.
Jeg fornemmer I ikke er så vilde med forslag 2.
Vi skal finde hele 7 personer til bestyrelse i dag. Vigtigt at der fortsat snakkes om i foreningen
hvordan man bedst kan uddelegere og fordele opgaverne. Det er ikke noget der løses fra dag til
dag. Det tager tid at tænke nyt og anderledes.
Der vises afklaring på hvordan sammensætning er i nuværende bestyrelse, samt forslag 1 og 2.
Husk at når der kommer nye bestyrelsesmedlemmer ind, at de skal have tid til at finde sin plads og
forstå hvordan arbejdet er.
Forkvinde: jeg må indrømme at jeg synes 7 personer i bestyrelsen er ret mange. Det bliver svært at
finde 7 personer i dag.
Kunne vi evt. starte med forslag 2, en mindre bestyrelse og så bruge ressourcer fra medlemmerne
til ad hoc grupper mm.
Medlem: forslår i forslag 2 at 1 repræsentant ændres til en kassererpost.

Medlem: man kunne også beholde den nuværende bestyrelsesform og lade den nye bestyrelse
arbejde videre med ideer til kommende bestyrelsessammensætning.
Medlem: feriehytten har egen kassererpost, kunne man måske lægge posten sammen med Aalborg
Tegnsprogsforening posten? Kassereren skal kun håndtere økonomi og ikke andet.
Medlem: forslår at forslag 2 ændres til 1 formand, 1 kasserer, 2 repræsentanter og 1 suppleanter.
Dirigent: Bestyrelsen kan vælge hvordan man vil bruge suppleanten. Suppleanten har dog ingen
stemmeret.
Medlem: vigtigt at der er ulige antal i bestyrelsen, uden suppleanter.
Medlem: så svært at tage stilling til forslagene. Der er brug for mere betænkningstid. Vil have
generalforsamlingen udsat
Medlem: hvis der skal udsættes, så vil jeg bede om at kunne forlænge fristen til ekstra ordinær
generalforsamling med 2-3 måneder.
Dirigent: ifølge vedtægterne, skal der gennemføres ekstra ordinær GF inden for 1 måned.
Eller forslaget kan forkastes, så får medlemmerne tid til at snakke igennem og tygge på
løsningsforslag og vedtægtsændringen kan gemmes til næste års generalforsamling.
Dirigent: skal vi udsætte?
Flertallet stemmer nej!
Forkvinde: bestyrelsen trækker tilbage forslaget og lade det ligge til næste års generalforsamling

6.

Kontingenter

Bestyrelse: Ingen bemærkninger i forbindelse med kontingent
Medlem: i forbindelse med æresmedlemskabet, selvom æresmedlemmet er gået bort, så er
ægtefællen stadig berettiget til fri kontingent. Det giver ikke mening.
Dirigent: det kan der ændres på i vedtægterne, derfor er det vigtigt at gennemskue og få diskuteret
vedtægterne inden generalforsamlingen.

7.

Valg af bestyrelse

Dirigent opremser bestyrelsen hvem der er på valg og ikke på valg.
Sekretæren ønsker at trække sig i utide.

Der er blevet foreslået nogle navne til formandsposten, men ingen takker ja. De hjælper gerne til i
foreningsarbejde/arrangementer men vil ikke sidde i bestyrelsen.
Medlem: har forkvinden ikke lyst til at blive 1 år endnu?
Nej, blev der svaret fra forkvinden
Medlem: vi har i de sidste 4 år haft snak med bestyrelsen om nye visioner, ideer for fremtidens
forening, men det er smuldret væk hver gang. Jeg tror vi har brug for betænkningstid. Det er måske
en ide at udsætte generalforsamling 1 måneds tid.
Medlem: vi har fået 8-9 afbud i dag pga. corona, og vi har i alt 148 medlemmer i Aalborg
Tegnsprogsforening, jeg synes godt vi kan finde ny dato til ekstra ordinær generalforsamling.
Medlem: skal den afholdes inden for 1 måned? Jeg kunne godt tænke mig ekstra tid, da vi måske
ikke når at samles og få snakket igennem inden for 1 måned.
Så får vi mere tid til at finde ud af hvad det er vi vil.
Hvis vi vil redde foreningen, så må vi alle oppe os, og finde ud af hvad det er vi vil.
Medlem: hvad laver en formand? Hvad er opgaverne?
Bestyrelsen laver en video med opgavebeskrivelser.
Medlem: der skal indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling indenfor 1 måned. Men selve
generalforsamlingen kan gennemføres efter 1 måned.
Medlem: hvad med feriehytten udvalget?
Forkvinde: udvalget fortsættes frem til ekstra ordinær generalforsamling.
Der er stemning for udsættelsen af generalforsamling.
Forkvinde: jeg forstår godt der er behov for udsættelse er der forventning om at der skal afholdes
medlemsmøde inden ekstra ordinær generalforsamling?
Hvis der er behov og ønske for et medlemsmøde, og hvad skal der tales om, og der er brug for
hjælp fra medlemmerne til gennemførelse af medlemsmøde. Og til ekstra ordinær
generalforsamling skulle vi gerne have valgt en ny bestyrelse.
Vedtægtsforslaget fra bestyrelsen gemmes til næste års generalforsamling.
Medlem: vi er nogle medlemmer som er klar til at hjælpe til, det er vigtigt at vi rækker hånden frem
og ikke lader bestyrelsen om det hele.
Medlem: jeg har en fornemmelse af at der er forsigtighed og frygt for forandringer og fornyelser.
Hvis vi skal have forandringer, så er vi nødt til at springe ud i det. Vi har mulighed for at starte NU og
ikke vente.

Medlem: hvad hvis vi ikke finder en ny bestyrelse til ekstra ordinær generalforsamling? Lukker vi så
foreningen?
Dirigent: der indkaldes til endnu en ekstra ordinær generalforsamling, og hvis der ikke kan finde
folk, så må man dreje nøglen om.
Medlem: det er først til 2. ekstra ordinær generalforsamling man kan begynde at snakke om hvad
der skal gøres af foreningen.
Når man er nødsaget til at lukke, så skal man forberede sig på afviklingen af foreningen og der
lukkes udgangen af regnskabsåret.
Dirigent: Indenfor 1 måned skal bestyrelsen indkaldes til ekstra ordinær GF. Der er medlemmer som
vil hjælpe med gennemførelse af medlemsmødet.
Der kan altid trækkes på Fællesskabskonsulenten.
Tak for jeres tålmodighed og god orden.
Forkvinde: jeg havde godt nok på fornemmelse at vi ikke vil kunne vælge en ny bestyrelse i dag.
Men jeg vil gerne sige tusind tak for i dag og tusind tak til dirigenten og referenten for deres
tilstedeværelse.
Kasserer: jeg har gentagende haft problemer med pc og it.
I 10 år har jeg fået stor hjælp af vores it mand, Henrik Otto, som belønnes med en gave.
Tak for hjælpen og indsats.
Forkvinde: der udsendes snart en indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling nu er der
jubilæumsfrokost

For referat

Dirigent

Lotte Lind Rønnow

Brit Holm Andersen

