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Aalborg Tegnsprogsforening 
Generalforsamling d. 16. marts 2019 

 
 43 stemmeberettede medlemmer og 0 gæster.  
 
Bestyrelsen 2018/2019: 
Formand:  Inger Nørgaard Christensen 
Sekretær:  Gitte Kjærsgaard Jensen 
Kasserer:  Karl Erik Christensen 
Repræsentanter: Ole S. Sørensen 

Anni Lange Christensen 
Samt 2 suppl.: Lars Vestergaard 

Anette E. Pedersen 
 
Inger Nørgaard Christensen: Velkommen til æresmedlemmer, Kristiane Jensen, Kystyna 
Kristensen, Ejvind Christensen og Zofia Christensen.  
DDL´s repræsentant, Klaus Huse syg.  
 
Dagsorden 
 
1.a. Valg af dirigent 
Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse forslår Elisa Klejs Madsen og forsamlingen godkender 
forslaget.  
 
b. Valg af referent 
Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse forslår Marie Møller Iversen og forsamlingen godkender 
forslaget.  
  
c. Valg af bisidder 
Aalborg Tegnsprogsforenings bestyrelse forslår Anni Lange Christensen og forsamlingen 
godkender forslaget. 
 
d. Valg af 2 stemmetæller 
Mogens Thomsen & Kurt Als, melder sig frivilligt som stemmetæller, hvilket forsamlingen 
accepter.  
 
2. Årsberetning af: 
Inger Nørgaard Christensen: 1 minuts stilhed for de afdøde, Peter Jensen & Per Schmidt, æret 
være jeres minde.  
 
a. Tegnsprogsforeningen (side4) 
Inger Nørgaard Christensen: Gennemgår årsberetningen.  
 
Aalborg Tegnsprogsforeningens bestyrelse:  
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Inger Nørgaard Christensen: Efter d. 31 dec. er det slut med breve pr. post, herefter kommer 
information via. mail, SMS, mv. 
Kommentar fra forsamlingen:  
Mogens Thomsen: Jeg vil gerne kunne besvare mail, og på den måde f.eks. tilmeld mig 
generelforsamlingen. 
Henrik Otto Christensen: Mogens mener; at bestyrelsen skal sende breve ud til dem som ikke har 
mail om der kan oprette en mail så bestyrelsen kan indkalde på den måde, via mail.  
Mogens Thomsen: (Vil opklare hvad han mener): Jeg vil gerne kunne besvare mail (fra Aalborg 
Tegnsprogsforening) ang. tilmelding og på den måde tilmelde sig. Desuden er han enig med Henrik 
om at alle burde have mail, da det er nemmere for bestyrelsen.   
Hanne Michaelsen: Hvad med Sonja som ikke har en PC og mailadr.? 
Malene Allart: Enig med de andre i at alle bør have mail og breve er gammeldags, bestyrelsen har 
flere gange opfordret folk gennem årene til at oprette egen mailadr.  
Ejvind Christensen: Jeg forslår at man hjælper hinanden således, dem som har mail, informere 
dem som ikke har en mail.  
 
Helle Knudsen: I indkaldelsen til generelforsamlingen fik jeg en forkert mailadr. til tilmelding. 
Andre døveforeninger bruger nemtilmeld… 
 
Inger Nørgaard Christensen: Jeg er glad for jeres meninger. Flere har ydret at det er fint at stoppe 
med breve i december, så det holder vi fast i… Vi har også SMS-service fx til aflysninger… Jeg har 
to mailadr. Jeg tjekker kun den ene en gang i mellem og den anden tjekker jeg ofte. Mailen jeg 
ofte bruger står i bunden af mange af de mails jeg sender til jer, vær sød at svare til denne 
mailadr… Jeg kopierer flere eksemplar af diverse dokumenter, som I kan hente her hvis I ikke selv 
kan printe… Vi har et mailsystem som automatisk sender mails videre til de rigtige folk i 
bestyrelsen. Der er en fejl i Karl Eriks mail så nu har jeg slettet hans mailadr… Vi arbejder videre 
med de digitale medier, men det tager tid!... Til døves kulturdage, skal vi bruge nemtilmeld… 
  
Mogens Thomsen: Enig med Inger ang. stop af breve, og forslår at man sender et sidste brev før 
den 31 dec., hvor i man fortæller at nu er det slut med breve.  
 
Inger: Information om persondataloven, vil lige klargøre hvad det betyder… Man må ikke offentligt 
med navne og mailadr.  
  
b. Feriehytten(side7) 
Henrik Otto Christensen: I har fået årsberetning. Godt år, hvor vi bl.a. havde en god 60 års fest. Vi 
har haft et okay år, mht. udlejning, indtjeningen er dog mindre end den plejer at være. Der er 
færre arbejdsopgaver. Men alt i alt et rigtigt godt resultat mht. udlejning.  
 
3. Arbejdsplan for tilkommende tid 
Inger Nørgaard Christensen: 1: Vision: vi forsætter ligesom sidste år.  
2: Døves kulturdag: 28 sep. I Nordkraft. Hvorfor bruger vi ikke egen lokaler? Fordi Døves Kultur 
Center er for småt. Døveskulturdag får egen hjemmeside. Der er booket forskellige foredrag, men 
Tyst Teater fra Sverige kommer desværre Ikke.  
3. Post vs mail: Dette har vi diskuteret uden årsberetning.  
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4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
 
a. Tegnsprogsforeningen 
Ingen kommentar til årsregnskab. Godt Karl Erik Christensen! Forsamlingen godkender 
årsregnskabet for Aalborg Tegnsprogsforeningen.  
 
b. Feriehytten 
Ingen kommentar til årsregnskab. Godt Henrik Otto Christensen! Forsamlingen godkender 
årsregnskabet for Feriehytten.  
 
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
(Se vedtægter i rød skift, som bestyrelsen har kommet med forslag enten ny tekst eller flyttet) 
 
3.1 Inger Nørgaard Christensen: Vi vil gerne følge DDL´s vedtægter. Unge 400 kr.: 200 til Aalborg 
Tegnsprogsforening, 100 kr. til DDU og 100 kr. til DDL.  
Helle Knudsen: Jeg er over 55 år og medlem af Aalborg Tegnsprogsforening, er jeg så automatisk 
medlem af seniorudvalg? 
Henrik Otto Christensen: Medlemmer af Aalborg Tegnsprogsforening er automatisk medlem af 
DDL, hvis man er over 55 år, kan man frivilligt være med i seniorudvalg, man skal dog meddele 
dette til kasseren Karl Erik Christensen. Så får seniorudvalg 150 kr. af de 200 kr. som går til Aalborg 
Tegnsprogsforening.   
Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen. 
 
3.4 Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen. 
 
4.3 Inger Nørgaard Christensen: Vi tilføjer regnskaber, da der før kun stod årsberetninger.  
Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen. 
 
4.5 Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen. 
 
9 Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen. 
 
7.4 Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen.  
 
8.2 Udgår. Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen. 
 
4.8 Punkt d udgår. Vedtægtsændring: Godkendt af forsamlingen. 
 
Dirigenten bekræfter med sin underskrift rigtigheden af vedtægtsændringerne pr. dagens dato. 
Forsamlingen har gennemgået vedtægtsændringerne og forsamlingen godkender dette.  
 
Malene Allart: Hvorfor ”valg af bisidder” bestyrelsen har allerede valgt en på forhånd? Bestyrelsen 
tager dette til efterretning. 
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6.Kontingenter  
Intet nyt.  
 
Kaffepause.  
 
7.Valg af bestyrelse: 
 
a. Formand Inger Nørgaard Christensen (på valg) 
Inger Nørgaard Christensen genopstiller og der er ingen modkandidater. 
Forsamlingen vedtager at Inger Nørgaard Christensen forsætter som formand.  
 
b. Sekretær Gitte K. Jensen (på valg) 
Gitte K. Jensen vil gerne trække sig.   
Gitte K. Jensen: Posten som sekretær handler om, at laver referat under møder, nyhedsbreve, mv. 
det er ikke et stort arbejde.  
 
Nogle medlemmer blev forslået men siger nej tak.  
 
Ole S. Sørensen stille op. 
Forsamlingen godtager Ole S. Sørensen.  
 
c. Kasserer Karl Erik Christensen (ikke på valg) 
 
d. 2repr.Ole Sørensen (på valg) 
Ole fortæller om hans post som repr., deltagelse i 6 hovedbestyrelsesmøder om året.  
 
Mange medlemmer blev forslået men siger nej tak.  
 
Elisa Klejs Madsen: Bestyrelsen får vakant, dvs. tre måneder til at finde en 1. repr. ellers indkaldes 
der til ekstraordinær generelforsamling.  
Mogens Thomsen: Jeg vil gerne at vi finde en repr. i dag, så det er overstået. 
Kristen Als: Enig 
Det vedtages at Bestyrelsen får tre måneder til at finde en 1. repr. ellers indkaldes der til 
ekstraordinær generelforsamling. ekstraordinær generelforsamling vil være d 16 juni, bestyrelsen 
sk indkalde senest 14 dage før.   
 
Anni Lange Christensen vil gerne vedblive som 2 repr. 
 
Anni L. Christensen (ikke på valg) 

 
Samt 2 suppl. Anette E. Pedersen (på valg) 
Anette E. Pedersen: Jeg vil gerne genopstille, men jeg vil også gerne giver pladsen til en anden hvis 
nogen er interessent. Posten er nem, jeg hjælper til hvor der er behov, mv. Som suppl. er det ikke 
nødvenligt at deltage i bestyrelsesmøder og man har ikke stemmeret.  
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Nogle medlemmer blev forslået men siger nej tak.  
 
Elisa Klejs Madsen:  Forskellen på første og anden suppl. er at 1 suppl, kommer i bestyrelsen hvis 
der mangler i bestyrelsen.  
 
Helle Nørklit og Lars Vestegård, finder i sammenråd ud at Lars Vestergård er 1. suppl. og Helle 
Nørklit er 2 suppl. Forsamlingen godkender omrokeringen.   
 
Lars Vestergaard (på valg) 
Lars er vedtaget som 1. suppl.  
 
8.a. Valg af administrator til Feriehytten: Henrik O. Chr. (på valg) 
Henrik Otto Christensen vil gerne genopstille og forsamlingen godkender dette.  
 
b. Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten: Kurt Als (på valg)  
Kurt vil gerne genopstille, men kun 1 år. Forsamlingen godkender dette.  
 
c. Valg af rengøringsleder til Feriehytten: Kirsten Als (ikke på valg) 
 
9.Valg af revisorer:1 revisor Jørn Bergmann (på valg) 
Jørn Bergmann er ikke til stede men Karl Erik Christensen har en fuldmagt fra Jørn Bergmann, som 
gerne vil genopstille, hvilket forsamlingen godkender.   
 
1 revisorsuppleant: Brian Jørgensen (på valg) 
Brian Jørgensen genopstiller og forsamlingen godkender dette.  
 
Tak til. 
Elisa Klejs Madsen: Jeg vil på mine og på Maries vegne sige tak for god ro og orden.   
 
Bestyrelsen 2019/2020: 
Formand:  Inger Nørgaard Christensen 
Sekretær:  Ole S. Sørensen  
Kasserer:  Karl Erik Christensen 
Repræsentanter: Vakant 

Anni Lange Christensen 
Samt 2 suppl.: Lars Vestergaard 

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


