
 1 

Aalborg Tegnsprogsforening 
Generalforsamling d. 12.09.2020 

 
 23 stemmeberettede medlemmer og 0 gæster.  
 
Bestyrelsen 2019/2020: 
Formand:  Inger Nørgaard Christensen 
Sekretær:  Ole S. Sørensen  
Kasserer:  Karl Erik Christensen 
Repræsentanter: Anni Lange Christensen 
  Lone Ernst 
Samt 2 suppl.: Lars Vestergaard 

Helle Nørklit  
 
 
Inger Nørgaard Christensen byder velkommen. 
Velkommen til æresmedlemmer Kristiane Jensen og Ejvind Christensen.  
Inger Nørgaard Christensen beder om 1 minuts stilhed for den afdøde, Hans Walgren, æret være 
hans minde.   
 
Dagsorden 
 
1.a. Valg af dirigent 
Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse foreslår Elisa Klejs Madsen, og forsamlingen godkender 
forslaget.  
 
b. Valg af referent 
Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse foreslår Marie Møller Iversen, og forsamlingen godkender 
forslaget.  
  
c. Valg af bisidder 
Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse foreslår Anni Lange Christensen og forsamlingen 
godkender forslaget. 
 
d. Valg af 2 stemmetæller 
Niklas Eriksen og Malene Allart, melder sig frivilligt som stemmetællere hvilket forsamlingen 
accepterer.  
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Årsberetning af: 
 
a. Tegnsprogsforeningen (side 3) 
b. Feriehytten  (side 6) 
 
 
Inger Nørgaard Christense fortæller om årsberetning og siger tak for hjælpen til Døves kulturdag 
sidste år i Aalborg. Inger vil gerne have et konstituerendemøde med udvalg: De forrige år har vi 
haft konstitueremøde med diverse udvalg, men derefter smuldrede det lidt.    
Mange medlemmer har spurgt ind til visionsmøde, men det har vi haft. Inger vil gerne lave et nyt 
sammen med det kommende konstitueremøde. 
 
Malene Allart: Mange klubber er alene, man må kunne lave et fælles møde, mange kommer til 
konstitueremøde, men det smuldrer alligevel.  
 
Inger Nørgaard Christense: Visionsgruppen, Brian Jørgensen og jeg, har tilbudt at kommer og 
hjælpe de forskelle klubber, men det er også op til klubbens medlemmer.  
 
Kristiane Jensen: Jeg har tidligere været til visionsmøde, da jeg var formand for Seniorklubben. 
Seniorklubben vil gerne ind under Aalborg Tegnsprogsforening, men så kan vi ikke få hjælp af 
Seniorvejleder.  Seniorvejleder kan dog stadig hjælpe den enkelt borger.  
 
Malene Allart: Kan vi lavet en mulighed for at vi kan drøfte fx corona situationen her blandt døve? 
Bestyrelsen noter dette.  
 
3. Arbejdsplan for tilkommende tid (side 7) 
 

Inger: Vi har 110-års fødselsdag næste år. Skal vi lave et festudvalg for 2022? Vi i 
bestyrelsen vil have, at det bliver et udvalg og ikke os, som står med det. Vi behøver ikke 
finde ud af det i dag, men måske samme dag som visionsmøde?  

 
Malene Allart: Visions-, corona- og festudvalg- møde, det bliver lidt for meget på en dag, det vil 
være bedre at sprede dem ud.  
 
Inger Nørgaard Christensen: Jeg har lige spurgt de andre i bestyrelsen, om vi kan nå at holde de 
møder? Vi har allerede mange ting i år. Hvad tænker I medlemmer?  
 
Nogle siger ja til flere dage. Bestyrelsen vil finde ud af, hvordan dette kan blive organiseret.  
 
Bestyrelsen skal finde en dato for visionsmøde.  
 
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
 a. Tegnsprogsforeningen  (side 8) 
 
Forsamlingen godkender årsregnskab. (Ud af 23 har 19 godkendt årsregnskabet)  
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b.   Feriehytten   (side 11) 
 
Henrik Otto: 2019 var et fanatisk år, vi fik lidt over 75.000 kr. i udlejning. Vi har ikke opgørelsen for 
i år endnu.  
 
Gitte Kjærsgaard: Vil gerne spørge ind til om I er færdige med rørarbejde, kan vi udleje feriehytten 
i vinterperioden? 
 
Henrik Otto: Der er åben fra påske til efterårsferien. Vinteren bruger vi på vedligeholdelse. Rørene 
i soveafdelingen er endnu ikke frostsikre.  
 
Malene Allart: Jeg har ikke været i huset nogle år. Men jeg har lige kørt min mor derhen, jeg så det 
nye køkken, det ser godt ud. Hvorfor er køkkenskabe så højt oppe og så mange kaffe/te kander? 
  
Kisten Als: Kaffekander, der oppe op på skabet, er nogle reservekander. Fået af søde Anni.  
 
Inger Nørgaard Christensen: Vil gerne give stor ros til alle de frivillige som har arbejdet med 
feriehytten.  
 
Feriehyttens regnskab godkendes.  (Ud af 23 har 20 godkendt feriehus-årsregnskab) 
 
Inger Nørgaard Christensen: Lige nu har vi Danske Bank, og de er lidt ”tunge at danse med”. Vi 
ønsker derfor at skifte bank, både Aalborg Tegnsprogsforening og Feriehytten. 
 
 
5.     Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

§ 4.3 
 
Gitte Kjærgård: Nogle har spurgt om, hvorfor det ikke er muligt at live-streame 
generalforsamlingen? 
 
Elisa Klejs Madsen: Punktet handler om indkaldelse til generalforsamlingen og ikke selve 
generalforsamlingen. Godt forslag med stream-live, men så kan alle følge med, også ikke-
medlemmer, samt at man som medlem kan ikke stemme.  
 
Inger Nørgaard Christensen: Godt forslag. Vi i bestyrelsen er ikke it-eksperter, men måske 
vi kan anvende dette til andre arrangementer, hvor der ikke er afstemninger. Men måske vi 
kan finde ud af det senere.   
 
Malene Allart: Tænker I at sætte årsberetning og årsregnskab på facebook? Jeg ser hellere, 
at de bliver sendt på mail til hvert enkelt medlem. Så ikke alle klubber deler de samme 
oplysninger på facebook.  
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Inger Nørgaard Christensen: Kun 98 ud fa 149 modtager mail. Indkaldelse på facebook, mail 
og på hjemmesiden. Årsregnskab og årsberetning på mail og på hjemmesiden.  
 

Vedtægtsændringer:  
 

(Tidligere vedtægt) 4.3 Ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal 
indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel sammen med årsberetning og 
regnskaber ved bekendtgørelse på en af følgende måder:  
a. Skriftlig meddelelse til hvert medlem  
b. Opslag i foreningens lokaler  
 
(ny vedtægt) 4.3 Ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på en af følgende måder:  
a. Meddelelse pr. hjemmesiden, facebook og mail.  
b. Opslag i foreningens lokaler  
 
(tidligere vedtægt) 4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 
(ny vedtægt) 4.4 Årsberetninger og regnskaber sendes kun pr. mail til medlemmer og 
lægges op på hjemmesiden med 4 ugers varsel.   

 
 4.3 og 4.4 Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen. (Ud af 23 har 19 godkendt dette)  
 
6. Kontingenter    
 
Inger Nørgaard Christensen: Ingen kontingentstigning. Men sidst jeg var til landmøde, blev det 
besluttet, at Danske Døves Landsforbunds kontingent stiger med 25 kr., så næste år skal vi betale 
425 kr.  for at være medlem af Aalborg Tegnsprogsforening. Danske Døves Landsforbunds 
kontingent steg sidst i 2011, mens deres løn er steget alle årene. De kommende år vil Danske 
Døves Landsforbund stiger med 25 kr. pr. år i medlemskab.   
  
7. Valg af bestyrelse: 
 
 
 a. Formand Inger Nørgaard Christensen (på valg) 
  
 b. Sekretær Ole S. Sørensen              (ikke på valg) 
 c. Kasserer Karl Erik Christensen  (på valg) 
 d. 2 repr. Anni L. Christensen  (på valg) 
   Lone Ernst   (ikke på valg) 
        
 Samt 2 suppl. Lars Vestergaard  (på valg)  
   Helle Nørklit   (på valg) 
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Inger Nørgaard Christensen: Vi 5 i bestyreren vil gerne forsætte til marts, hvor vi har den næste 
generalforsamling og så tage en ordentlig valgkamp uden corona.  
 
(Ud af 23 har 18 godkendt dette)  
 
Elisa Klejs Madsen: Nu til suppleanter: Vil I også forsætte eller? Lars bliver, og Helle vil gerne 
stoppe. Så der skal finde en ny. 
 
Niklas Eriksen stiller op, og forsamlingen godkender dette.  
 
8.     a. Valg af administrator til Feriehytten: Henrik O. Chr. (på valg) 
        b. Valg af rengøringsleder til Feriehytten: Kirsten Als (ikke på valg)  
    c. Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten: Kurt Als (på valg) 
        d. Best. udpeger til Feriehytten efter generalforsamlingen. 
 
Kirsten på valg, men vil gerne forsætte. Forsamlingen godkender at Kristen forsætter.  
 
(Ud af 23 har 18 godkendt dette)  
 
Henrik Otto er på valg, men vil gerne forsætte. Dette godkender forsamlingen.  
 
Kurt Als: Sidste år sagde jeg at jeg kun ønskede at forsætte et år mere. Men Ulf Munch vil gerne 
ovetage min plads.  
 
Elisa Klejs Madsen: Kurt ønsker ikke at forsætte. Men Ulf Munch vil gerne, men hvem har en 
fuldmagt fra Ulf Munch?  
 
Henrik Otto: Jeg har snakket med Kurt Als og Ulf Munch i vinters. Ulf Munch vil gerne overtage. I 
kan stol på mig! 
 
Forsamlingen godtager dette og godkender Ulf Munch som ny vedligeholdelsesleder til 
Feriehytten.  
 
Elisa Klejs Madsen: Ulf er valgt, og hvis han ikke vil, så er posten vakant.   
 
 
9. Valg af revisorer:1 revisor Jørn Bergmann (på valg) 
 1 revisorsuppleant:  Brian Jørgensen (på valg)  
 
Bestyrelsen har en fuldmagt fra Jørn Bergmann, om at han gerne vil forsætte, og forsamlingen 
godkender dette.  
 
Brian Jørgensen vil også gerne forsætte, og forsamlingen godkender dette. 
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Elisa Klejs Madsen: Tak for god ro og orden. Bekalger jeg kludrer lidt i det. På mine og Maries 
vegne vil jeg gerne sige tak for en spændende debat.  
 
 
Ny Bestyrelse:  
 
Bestyrelsen  
Formand:  Inger Nørgaard Christensen 
Sekretær:  Ole S. Sørensen  
Kasserer:  Karl Erik Christensen 
Repræsentanter: Anni Lange Christensen 
  Lone Ernst 
Samt 2 suppl.: Lars Vestergaard 

Niklas Eriksen 
 
 
Administrator til Feriehytten: Henrik Otto Christensen  
Vedligeholdelsesleder til Feriehytten: Ulf Munch  
Rengøringsleder til Feriehytten: Kirsten Als 
Revisorer: 1. revisor Jørn Bergmann 
Revisorsuppleant: Brian Jørgensen 
 
 
 
 
 
 
Dirigent: Elisa Klejs Madsen   Referent: Marie Møller Iversen  


