
Aalborg Tegnsprogsforening  

Generalforsamling d. 21. august 2021, Aalborg Kongres og Kulturcenter.  

Bestyrelsen 2020/2021:  

Formand: Inger Nørgaard Christensen  
Sekretær:  Ole S. Sørensen 
Kasserer: Karl Erik Christensen 
Repræsentanter:  1. repr. Lone Ernst 
                                2. repr. Anni L. Christensen 
Samt 2 suppl.:  Lars Vestergaard og Niklas Eriksen 

Materialer er sendt ud til 98 medlemmer - 40 mangler grundet ingen mailadresse. 

Malene Allart kommenterede, at medlemmerne ikke kunne komme med kommentarer til 
bestyrelsens indkommende forslag. Det skal ændres. Dirigenten påpeger at man kan komme med 
modforslag - ingen tidsfrist. Medmindre der er større ændringer der skal besluttes, så skal 
bestyrelsen sende ud i meget god tid før. 

36 stemmeberettigede medlemmer til stede. Der skal være 2/3 for beslutning til at sælge 
feriehytten under punkt 5 på dagsordenen. Dvs. der skal være 24 ud af 36 stemmer for salg af 
feriehytten. 

Dagsorden  

1. Valg af 

1.a. Valg af dirigent  

Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse foreslår Christian Høybye, og forsamlingen godkender 
forslaget.  

b. Valg af referent  

Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse foreslår Anne Marie Nielsen, og forsamlingen godkender 
forslaget.  

c. Valg af bisidder  

Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse foreslår Anni Lange og forsamlingen godkender forslaget.  

d. Valg af 2 stemmetæller  



Kirsten Als og Brian Jørgensen melder sig frivilligt som stemmetællere, hvilket forsamlingen 
accepterer.  

2. Årsberetning af:  

a. Tegnsprogsforeningen 

Inger Nørgaard Christensen byder velkommen. 
Velkommen til æresmedlemmer Kristiane Jensen, Krystina Kristensen og Ejvind 
Christensen. 
Inger Nørgaard Christensen beder om 1 minuts stilhed for de afdøde, Dagny Abildgaard, 
Anne Mette Junker og Mogens Hyldgaard Thomsen, æren være deres minde.  

2020 har været en udsædvanlig år med mange frustrationer og udfordringer. Dette har 
påvirket Døveforeningens aktiviteter og profil udadtil. 

Malene Allart:  føler os udstødt af kulturcentret. Eksisterer der ikke et 
repræsentantskabsmøde - sker der ingenting derinde? 

Formand:  vi er selv frustrerede.   Vi havde engang et repræsentantskabsmøde, men det 
stoppede for nogle år siden. Der blev lavet om i systemet. Det blev faktisk ophævet og vi fik 
ingen indflydelse. Det er til meget stor frustration for os. Der er kommet nye krav fra dem - 
der skal gøres rent hver gang der er aktiviteter i Kultur centret. Det er så besværligt. Det 
forhindrer os i at lave aktiviteter. 

Malene Allart:  Kan vi som medlemmer gøre noget? Kan vi iværksætte noget? Vi har brugt 
rigtigt mange år for at få kulturcentret. Det kan ikke passe at vi ” giver op”. Vi må gøre 
noget… men hvordan? Kulturcentret står i offentlig tekst som værested for døve og 
hørehæmmede. Hjemmesiden er ikke blevet opdateret siden. 

Signe Stubbe: Fuldstændig enig med bestyrelsen og Malene. Der er tydeligvis et manglende 
samarbejde med Aalborg kommune. 

Brian Jørgensen:  Der savnes beviser som fx data, budget - i form af materialer - der bør 
have et overblik over det. 

Formand:  Der har været et møde med ledelsen i dec. 2019. Bekymringsvideo var sendt ud. 
Jeg fik skæld ud af ledelsen. Vi kritiserede dem for, at der var ingen samarbejde. 
Bestyrelsen er med på et samarbejde om at gøre noget. Vi skal passe på, hvad vi siger. Vi 
skal have skaffet materialer og beviser. Beviser om at kulturcentret er et værested for 
døve. 

Dirigent: Man kan spørge DDL om mulighed for hjælp f.eks. forbundet har en 
pressekonsulent. Man kan bede om et møde med kommunens repræsentanter. Inviter 
kommunen til et møde, hvor dagsordenen (formulér gerne spørgsmål på forhånd) er meget 
tydelig, så har kommunen muligheden for at grave i deres system og finde de rette 



materialer og evt. svar frem. Find ud af om det vil være godt at have en neutral ordstyrer 
med til mødet. Der skal være en tydelig dagsorden. Lav et medlemsmøde inden selve 
mødet med kommunen. Vigtigt, at få svar på skrift og skriv spørgsmålene på en positiv og 
konstruktiv måde at man kan få svar. 

Malene Allart: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at på hjemmesiden: ” Sundhed for 
Aalborg kommunen” står der: at man skal indberette sig som patient for at være medlem 
af kulturcentret. Det viser hvor uvidende man er i Aalborg Kommune. 

Signe Stubbe: Problemet er, at Aalborg kommune anser døve for at være døve, uanset 
baggrund. Dvs. at døve og døv + er en samme gruppe. Det er vigtigt at adskille os normalt 
fungerende døve fra udviklingshæmmede og andre døve +. Vi skal kæmpe ad den vej. 

Dirigent: Man kan også nævne det på et DH-lokalmøde. DH har muligvis indflydelse politisk 
set og kan være til at fortælle dette til kommunen.  

Formand:  Der er stor forskel på politikere, hvordan vi bliver modtaget og opfattet.  Den 
tidligere rådmand Tine Frech Nielsen indkaldte os til et møde.  Vi gjorde hende 
opmærksom på, at der findes to grupper døve - normal fungerende og døv +.  Hun var 
meget lydhør og forstod problemet. Den nye og nuværende rådmand Jørn Hein har 
desværre en anden holdning. Vi vil gerne lave nyt møde, og vi skal arbejde på at skaffe 
materialer. Vi har brug for en arbejdsgruppe. 

Kenneth Nielsen:   Pas på med at bruge lav niveau tegnsprog på videoer til medlemmer. 
Det kan give forkerte opfattelser udefra.  Rigtig god ide med en arbejdsgruppe. Jeg 
anbefaler, at Signe og Inger ikke er ansigt udadtil pga. deres arbejde. De skal selvfølgelig 
være med i arbejdsgruppen internt, men man skal ikke kunne se dem udefra. Forstået på 
den måde, at de ikke skal lave videoer eller ”være synlige”.  Jeg opfordrer jer, at lave 
aktiviteter, der øger/ lokker medlemmer til at komme. Fx foredrag som tiltrækker folk. 

Brian Jørgensen: Jeg er enig med Kenneth. Fx, fastelavnsfest var en succes og ”corona” 
julegave til alle var meget godt. 

Bestyrelsen ønsker at oprette en arbejdsgruppe. Bestyrelse vil lave en Facebook video og 
opfordre folk til at være med. 

b. Feriehytten 

Henrik Otto Christensen: Corona har påvirket økonomien lidt.  Der har været mange 
aflysninger og flytning af ferier. Der har været lidt nedgang i regnskabet.  Meget af 
vedligeholdelse er gjort. Der er stadig lidt, der skal gøres. F.eks. Ovnen skal udskiftes.  Alt i 
alt har det været en udmærket år trods corona. 

Helle Knudsen: Jeg er sikker på, at økonomisk opgang kommer. Bare bliv ved med at sætte 
penge ind til frivilligt arbejde. Økonomisk opgang skal nok komme. 



Birgitte Wolder: kan vi sætte rengørings omkostninger, reparationsomkostninger ind i 
udlejningsprisen?  På den måde, så kan økonomien ”køre” og vi kan hyre håndværkere 
uden ekstra omkostninger, da det allerede er i udlejningsprisen. 

Inge Marie Bendtsen: foreslår udlejningsprisen forhøjes og hvad med at give frivillige løn 
for deres arbejde? 

Henrik Otto Christensen: Der kan ikke gives løn grundet vi er en frivillig forening. 
Økonomisk går det fint. VI har bare fået et bud på 2,5 Mio kr. Stemmer vi ja, så skal vi sørge 
for at gøre det på ordentlig vis. 

Rasmus Jensen: Jeg troede, at salg af feriehytten var fordi der var mangel på frivillige. 
Måske bør man være bedre til at bede om frivillige hjælp via e-mail eller Facebook. 

Dirigent:  Lav en frivillig dag, hvor alle medlemmer kommer og hjælper til vedligeholdelse 
af feriehytten. Fordel gerne arbejdsopgaver over flere omgange/dage i stedet for alt på en 
dag f.eks. 2 gange om året.  

Malene Allart: Brug Facebook noget mere.  Oplys arbejdsopgaver på Facebook. Oplys 
hvornår, dato, fælles aftensmad og evt. underholdning. Jeg kan ikke understrege mere end 
at bruge Facebook, vi når rundt til alle medlemmer. 

Kirsten Sondrup Andreassen: har feriehytten forsikring som evt. kan dække skader/ 
vedligeholdelse? 

Henriik Otto Christensen:  Vi i feriehytte gruppen vil være opmærksom på, at øge 
udlejningsprisen, så der er råd til professionelle håndværkere. Fx ved vi allerede, at taget 
trænger til en udskiftning blandt andet.  

3. Orientering om arbejdsplan for tilkommende år 
  
110-års fødselsdag: 
Bestyrelsen har planer om at planlægge 110-års fødselsdag 9 okt. 2021. Arbejder på sagen.   
 
Kirsten Als:  foreslår en fest - en lille fest med buffet og hygge. Men der er udflugt i døve menighed 
til Grenå den dag. Bare til info. 
  
Dirigent:  foreslår at gøre det til næste generalforsamling og afrunde med en fest bagefter - alle 
kan deltage. 
 
Inge Marie Bendtsen:  foreslår udsættelse af dato - oktober er lige om hjørnet. 
 
Bestyrelsen: foreslår udsættelse af dato. 
 
Malene Allart:  Arbejdsplan for 2021 og 2022 - lad det blive en del af arbejdsplanen og 
arbejdsgruppen. 



 
Enighed: Udsættelse og der oprettes en arbejdsgruppe med fokus på år 2021 og 2022. 
 
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

a) Tegnsprogsforeningen 
 
Bestyrelsen:  Ingen kommentar fra bestyrelsen vedrørende regnskabet 
 
Bestyrelsen overvejer at bruge DDL’s corona penge til fødselsdagsfesten 
 
Regnskabet er godkendt - ingen stemmer imod. 
 

b) Feriehytten  
 
Rasmus Jensen:  Stofa internet 3.383 kr. - hvorfor så meget? 
 
Svar: Henrik Otto Christensen:  Det er forstærker til internettet, der koster mere. 
 
Inge Marie Bendtsen:  Nordjylland arven på 21.000 kr. - hvorfor minus? Har vi brugt pengene? 
 
Svar: Henrik Otto Christensen: Vi har brugt Nordjylland arven til:  gynge, kopper / ting til køkkenet 
osv. 
 
Dirigent: Vil anbefale, at I næste gang indsætter Nordjylland-arven på som indtægt, så man kan se 
at pengene er kommet ind. 
 
Regnskabet for feriehytten er godkendt - ingen har stemt imod. 
 
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
Feriehytten - skal den sælges? 
 
Formand motiverede for forslaget som på video der var lagt på Facebook. Økonomi og arbejdet 
omkring sommerhuset fungerer godt. Det er frivillige, der er problemet. Der er ikke frivillige nok til 
arbejdsopgaverne.  
 
Henrik Otte Christensen: Forklarede at han have fået en henvendelse via mail med et tilbud på at 
købe sommerhuset for 2,5 mio kr. Henvendelsen blev vist bestyrelsen, som besluttede at 
beslutningen ifølge vedtægter skulle træffes på en generalforsamling. Derfor skal det besluttes om 
sommerhuset skal sælges. 
 
Helle Knudsen: ønsker udsættelse til medlemsmøde - har brug for yderligere info. 
 
Niklas Eriksen:  Jeg synes, at det er bedre at fokusere på at finde måder at skaffe frivillige end at 
sælge feriehytten 
 



Malene Allart:  Jeg er skuffet over forløbet. Jeg savnede forklaring på, hvorfor sælge feriehytten. 
Argumentationerne er baseret på tyndt grundlag.  Jeg vil gerne vide, hvem vi sælger til.  Jeg føler, 
at det hele er noget rod.  Hvis køberen kan vente, så har vi ikke et problem med at trække det ud 
og tage en beslutning. 
 
Signe Stubbe:  Vi bør fokuser på frivillige og overveje, hvor seriøst det med overvejelser til 
feriehytten er. Synes ikke at beslutningen skal tages i dag, 
 
Dirigent: Jeg opfordrer jer til at bruge i år på at fokusere på frivillighed. Og se om, der kan gøres 
noget inden I beslutter jer for at sælge feriehytten. 
 
Ejvind: Christensen: anbefaler salg af feriehytten, og havde ventet at dette spørgsmål ville komme. 
 
Viktor Allart: FTSF Fredericia Tegnsprogsforening har solgt deres sommerhus - de har fortrudt det.  
Lad vær med at sælge! 
 
Formand:  hvorfor lejer I, som medlemmer ikke vores sommerhus? 
 
Kenneth Nielsen:  I som medlemmer er nødt til at vise, at I ønsker at støtte op på feriehytten - ved 
at hjælpe til og at være frivillig. 
 
Malene Allart: Feriehytten er vores ekstra indtægt.  Indtægten er vigtige at have.  Jeg mener, at 
det hele handler om informationer. At blive informeres om, hvornår der er brug for hjælp til 
feriehytten - brug Facebook noget mere.  Bed om hjælp noget mere. 
 
Formand:  Ja, vi skal erkende, at vi skal være bedre mht. Facebook og øge informationsniveauet 
både hos bestyrelsen, men også hos feriehytte udvalget.  Jeg foreslår, at vi opretter en 
arbejdsgruppe med ansvar til at infomere medlemmerne.  
 
Henrik Otto Christensen: Vil lige påpege, at der ikke er problemer med at skaffe frivillige til 
arbejdet omkring feriehytten.  Udvalget bestiller også håndværkere til specielle opgaver hvor der 
er krav om at det skal udføres af håndværkere og vi betaler også for det. Forslaget er kommet 
fordi jeg har modtaget en mailhenvendelse fra en der ønsker at købe feriehytten for 2,5 mill. kr., 
og så gav jeg henvendelsen videre til bestyrelsen  
 
Dirigent: foreslår at diskussionen stoppes nu og forslaget trækkes tilbage da der nok er sket en 
misforståelse mellem bestyrelsen og feriehytteudvalget. Bedst at stoppe nu for ellers bliver det for 
rodet. Indstiller til at generalforsamlingen tilslutter sig dette og Henrik Otto Christensen får besked 
på at feriehytten ikke er til salg, så han må vende tilbage til mailafsenderen og meddele dette. 
 
Generalforsamlingen tilslutter sig dirigentens opfordring og forslag. Forsamlingen har besluttet at 
feriehytten ikke er til salg og at der gøres indsatser på, at finde andre muligheder blandt andet 
højne informationsniveauet og være bedre til at bede om hjælp. 
 
 



6. Fastsættelse af kontingenter: 
Ingen kommentar 
 
7. Valg af bestyrelse: 
 

a. Formand      
Inger Nørgaard Christensen indvilgede i at tage et år mere men ønsker at stoppe til næste 
ordinære generalforsamling i 2022. 

 
b. Sekretær 

Ole S. Sørensen blev genvalgt til en ny 2-årig periode.  
 

c. Kasserer 
Posten er ikke på valg i år, så Karl Erik Christensen fortsætter i et år endnu. 
 

d. 1 repræsentant 
Anni L. Christensen genvalgt til en ny 2-årig periode.  
 

e. 1 repræsentant 
Lone Ernst er først på valg næste år.  

 
f. 2 suppleanter:  Lars Vestergaard og Niklas Eriksen 

Lars var ikke til stede så der skulle vælges en ny. 
Efter kort tid blev resultatet: 1. suppleant Rasmus Jensen og 2. suppleant Niklas Eriksen. 

                
Signe Stubbe: En opfordring fra medlemmerne, at bestyrelsen skal være bedre til at bede om 
hjælp. Udpege folk til at styre projekter og udføre opgaver. De frivillige må også gerne henvende 
sig og tilbyde hjælp. 
 
8. Valg af Feriehytteudvalg: 
 

a) Valg af administrator af Feriehytten: Henrik O. Christensen genvalgt 
b) Valg af rengøringsleder til feriehytten: Gitte K. Jensen (på valg i lige år) 
c) Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten:  Ulf Munch genvalgt til en 2-årig periode 

 
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 
 
Revisor: Jørgen Bergmann blev genvalgt. 
Opfordring fra Dirigenten:  Fuldmagten skal have dato på. Fuldmagten må ikke indeholde 
foreningslogo. Revisor repræsenterer ikke foreningen men som privatperson. Derfor skal der være 
en privat fuldmagt til næste gang. Den udleverede fuldmagt kunne godkendes af dirigenten under 
det forbehold at det bliver rettet næste år. 
 
Revisorsuppleant: Brian Jørgensen blev genvalgt. 
 



 
Ny bestyrelse: 
 
Formand: Inger Nørgaard Christensen 
Sekretær: Ole S. Sørensen 
Kasserer:  Karl Christensen 
Repræsentanter: Anni Lange og Lone Ernst 
 
2 Sup:  1. suppleant: Rasmus Jensen og 2. Suppleant Niklas Eriksen.  
 
Ny feriehytte udvalg: 
 
Administrator til feriehytten: Henrik Otto Christensen 
Vedligeholdelsesleder:  Ulf Munch 
Rengøringsleder:  Gitte K. Jensen 
 
Revisor og revisorsuppleant:  
 
Revisor:  Jørn Bergmann 
Revisorsuppleant: Brian Jørgensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Anne Marie NIelsen 
 
 
 
Referatet er godkendt den 2. september 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigent: Christian Høybye                                                            
 


