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1.

a.

Valg af dirigent

Asger Bergmann blev foreslået af bestyrelsen, forsamlingen gav grønt lys til valget.
b.

Valg af referent

Malene Allart blev foreslået af bestyrelsen. Forsamlingen accepterede dette.
c.

Valg af bisidder

Anni Lange sad allerede på plads og var klar til at besidde opgaven.
d.

Valg af 2 stemmetæller

Lars Vestergård foreslog sig selv. Jonas Allart blev foreslået. Begge accepterede
opgaven, hvilken forsamlingen var tilfreds med.

2.

Årsberetning af:
a.

Tegnsprogsforeningen

Inger N. Christensen, formanden, vil inden fremlæggelse bede forsamlingen minde
foreningens æresmedlem, Bjarne Jensen.
Inger fortæller kort at sidste års generalforsamling foregik på Aalborgskolen. Det på
grund af branden, der også resulterede at foreningen ikke havde sine faste onsdage
det første halve år.
Inger fortæller at ved programsmøderne har der været ringe fremmødte. Det gjorde
at foreningen havde svært ved at finde ud af hvad medlemmerne ville. Bestyrelsen
har diskuteret dette meget og af den grund vil bestyrelsen gerne diskutere dette til
punktet Arbejdsplan.
Inger fremlægger videre om SMS- og mailsystem er man tilfredse med, men har kun
ca. 50 adresser i alt, dermed skal man fortsætte med at bruge porto til at sende brev
til de resterende medlemmer.
Vandreture arrangeret af Bodil og Ulf. Bestyrelsen takker dem for arrangementerne.
DDL har været på besøg en fredag. DDL afholdt deres HB-møde på stedet, derefter er
der mulighed for DDL at møde deres aalborgsmedlemmer. En god aften hvor der var
en stor spørgelyst blandt medlemmerne.
Juletræsfesten sidste år var anderledes end de foregående år. Den anderledes
juletræsfest var delt op over 2 dage. Den ene dag var tilrettelagt børnene. Den anden
som traditions tro afholdes juletræsfesten for voksne d. 28. december. Begge
arrangementer var en succes, at der taler om at lave en gentagelse.
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Kommentar fra medlemmerne til årsberetning
Jens August Højbjerg Nielsen var skuffet over at der ikke er skrevet om musikken til
børnenes juletræsfesten.
Erik Præstgård Kristensen påpegede at der har været talt om at lave om på
åbningstider onsdage aften. Erik ser nu at der ikke er sket noget der endnu.
Erik fortsætter om foredraget af Malene Melander var godt og ærgrede sig at der
ikke var flere der kom og så foredraget.
Inger N. Christensen takker Jens August for hans musik. Og forklarer at det var
meningen at der ikke skulle være musik til. Men en kom og bad om musik til lejlighed.
Jens August tilbød at spille klaver til juletræsfesten for børn. Inger beklager at der
ikke er skrevet om det.
Inger svarer Erik Præstgård at der er diskuteret om emnet åbningstider. Problemet er
bestyrelsen har arbejde at passe at det ikke kan passe sammen med ændrede
åbningstider. Bestyrelsen har derfor dannet et tilbud hvor der var mulighed at være
på kulturcenter efter Seniorklubben lukkede og før Aalborg Tegnsprogsforenings
åbningstid, men der var ringe interesse for dette.
Jonas Allart kommenterer omkring SMS- og mailsystem. Han har ikke fået SMS. Det
viste sig at der er flere i forsamlingen som heller ikke fået SMS fra Aalborg
Tegnsprogsforeningen. Bestyrelsen lover herefter at undersøge nærmere.
Helle Knudsen vil høre om det er muligt at få SMS nogle tidligere. På nuværende
tidspunkt udsendes der SMS onsdag formiddag som er for tæt på. Helle foreslår at
udsende SMS senest tirsdag eftermiddag.
Pernille Fogh synes godt om Peter Nimelãs foredrag og kunne godt tænke flere af
lignende foredrag.
Brian Jørgensen fortalte at han har fået et par henvendelser der undrede sig at der
ikke er gudstjeneste til juletræsfesten.
Ejvind Christensen fortæller om hans oplevelse ved juletræsfesten d. 28. december,
hvor så mange unge kom. Han undrer sig at de samme unge ikke kom til foreningens
onsdag aften.
Anette Pedersen har kun hørt rosende ord om juletræsfesten og vil her anerkende
bestyrelsens arbejde den sidste år.
Inger forklarer at de mange unge som kom til Aalborg d. 28. december er unge som
er hjemme i forbindelse med juleferie. De har så gode muligheder at mødes med
andre d. 28. december.
Inger fortæller videre at Erik Lundager har sagt at det ikke er et problem at arrangere
en julegudstjeneste 3-4 gange i decembermåned. Men Eriks tid kunne blive brugt
bedre. Derfor aftaltes det at julegudstjeneste d. 28. december droppes men i stedet
for er der gudstjeneste ved børnenes juletræsfest og Aalborgskolens juleafslutning d.
21. december hvor alle naturligvis var velkomne.
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Ingen yderligere bemærkninger forsamling fik dirigenten til at afslutte årsberetning
af Aalborg Tegnsprogsforening.

b.

Feriehytten

Henrik Otto Christensen, administrator fremlægger årsberetning på udvalgets vegne.
Udlejning af hytten har været en succes. Men der er vedligeholdelse der skal arbejde
på. Der er begyndt på at lave hegn, som endnu ikke er færdig. Udvalget taler om at
lave petanquebane, som måske vil blive realistisk.
Ejvind Christensen kommenterer omkring den nye bane. Seniorklubben har en
petanquekugler som aldrig blev brugt. Seniorklubben vil gerne give Feriehytten
kuglerne når banen er lavet.
Kirsten Als, rengøringsleder, fortæller at i påsken er der planlagt nogle dages
rengøring, men vejret viser fra sin anden side. Det sner netop nu at der stille
spørgsmål om rengøringen kan gennemføres. Men dem som har tid før/efter påsken
må gerne ofre lidt tid. Pga. vejret har rengøringshold travlt for de første udlejere
kommer midt i april.
Dirigent ser at begge har fremlagt årsberetning og der er ikke yderligere kommentar
til årsberetningerne. Dirigent betragter derfor årsberetningernes fremlæggelse for
afsluttet.

3.

Arbejdsplan for tilkommende tid
På bestyrelses vegne fortæller formanden at de gerne vil have fokus på 2 områder.
1. Juletræsfesten fejrer 100 år i 2014. Skal der arrangeres noget ekstraordinært eller?
Anette Pedersen mener at der skal arrangeres en festdag. Et billedudstilling af
festerne af ældre datoer. Anette mener også at der skal oprettes en udvalg som har
fokus på dette da bestyrelsen har nok at se til i forvejen.
Kenneth Nielsen synes at det kunne være sjovt at arrangere en fest, men ikke
nødvendigvis en større nummer som foreningens 100 års jubilæum. Kenneth
anbefaler endda en udvalg der kan brainstorme lidt.
Ejvind Christensen mener derimod at festen er en almindelig fest og synes at det er
unødvendig at gøre noget ekstra til den tid.
Klaus Huse påpeger at hvis der skal lave noget større end sædvanlig vil det være en
god ide at sende en invitation ud til hele Danmark.
Bestyrelsen arbejder videre på det.
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2. Programsmøderne som ikke har været en succes samt der er dalende interesser for
foreningens onsdage aftner.
Bestyrelsen har lavet en statistik der viser aldersgruppe blandt medlemmer
20 - 30 årige – 5 medlemmer
30 - 40 årige – 14 personer
40 – 50 årige – 41 medlemmer
50 – 60 årige – 55 medlemmer
60 -> 73 medlemmer.
Man kan se at der er en stor ældre gruppe, men det yngre gruppe mangler. Hvordan
trækker vi de unge ind i foreningen. Eller er det i virkeligheden ikke behov for
onsdage aftner?
Flere unge har sagt at de ikke kommer da de bor langfra og problemer med transport.
Ejvind Christensen spørger om man kan åbne om weekend i stedet for? Det kan man
godt så længe der er en der er ansvarlige for lokalerne.
Kenneth foreslår at der arrangeres på en fredag hvor unge kan komme og snuse lidt
til foreningen.
Formanden tænker også på at samarbejde med ungdomsklubben.
Formanden, Inger N. Christensen vil også høre medlemmernes holdning om at lukke
onsdag aften. Evt. en forsøgsperiode med start efter sommerferie.
Inger forestiller sig at hver anden onsdag har whistklubben deres aften, og det
fortsætter de med.
Dirigent foreslår at der foretages en afstemning for at fornemme medlemmernes
holdning. Men først kommentar fra forsamlingen.
Anette Pedersen ønsker at der fortsat er åbent en onsdag månedlig.
Richardt mener derimod at det er ok at lukke onsdage aftener for ingen kommer
alligevel ikke oplever han under whistklubbens onsdage.
Brian Jørgensen, formand for Døves Kulturcenter, advarer at hvis kommunen ser at
lokalerne ikke bliver brugt til hverdage kan kommune overtage og lade andre bruge
lokalerne mod vores ønske.
Malene Allart spørger om bestyrelsen har tænkt på hvornår i stedet for kan
medlemmerne træffe bestyrelsen.
Erik Præstgård synes godt at der kan tage en studiekreds omkring dette.
Christian Sørensen mener derimod at man ikke kan lukke onsdage aften, da der også
arrangeres bankospillet, hvis foreningen lukker hvornår så kan man arrangere
bankospillet?
Anne Marie Poulsen påpeger at hun møder unge torsdag eftermiddag. De unge
fortæller at det er for dyrt at komme til Aalborg 2 gange ugentlige, selv om de gerne
vil komme. Men det er for dyrt for de unge.
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Formanden samler op – takker for de mange tanker omkring onsdag aftner. Der er
ting som bestyrelsen ikke har tænkt på. Studiekreds som Erik Præstgård efterlyste
kunne programmøder bruges.
Bestyrelsen har ikke tænkt at lukke onsdage aften helt. Men det kræver en større
fremmødte til blandt andet programmøder. Inger understreger igen at der er brug for
hjælpen til møderne.
Dirigenten mener nu at der skal afstemme om onsdage aftner. Det viser sig at de
fleste stemte om bestyrelsen kan prøve noget nyt.
Bestyrelsen arbejder videre med emnet.

4.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
a.

Tegnsprogsforeningen

Ejvind Christensen mener at regnskabet er ugyldigt da der mangler 2
bestyrelsesmedlemmers underskrift. Dirigent fortæller at bestyrelsen har dokument
med alle bestyrelsesmedlemmers underskrift. Årsagen til de manglende underskrift
var regnskabet skulle sendes ud med mail. Der nåede man ikke skrive under til tiden.
Men dem der modtog regnskabet med posten var der skrevet under af hele
bestyrelsen dermed gyldigt. Dirigent tilføjer at det er vigtigere at på en
generalforsamling er det vigtigt at have et dokument med alles underskrift.
Regnskabet blev derefter godkendt. Ingen stemte imod.
b.

Feriehytten

Ingen yderligere kommentar fra både kasserer og forsamlingen. Dermed godkendt.

5.

Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Men bestyrelsen har forslag til
vedtæftsændring. §7 foreslås ændret fra 7 bestyrelsesmedlemmer til 5
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår at der vælges 1 repræsentant hvert år. Repræsentant besidder
posten over 2 årgang.
Bestyrelsen begrunder det med at 7 bestyrelsesmedlemmer kan til tider være for
mange.
Brian Jørgensen bekymrer at de 5 bestyrelsesmedlemmer har ressourcer til flere
opgaver siden der skæres ned på antal medlemmer?
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Kurt Alt bekymrer også, da flere siddende bestyrelsesmedlemmer har et arbejde ved
siden af. Vil der være mulighed for at afse tid til foreningsarbejde?
Formanden forklarer at med 5 bestyrelsesmedlemmer vil der også være underudvalg,
der vil fordele arbejdet blandt medlemmer. Til Kurt Als siger Inger med ironi at der er
mulighed for at smide bestyrelsen ud.
Brian Jørgensen accepterer svaret men påpeger at hvis ændringen vedtages skal alle i
bestyrelsen stå på valg.
Klaus Huse fortæller af erfaringer med andre døveforeninger i samme størrelse som
Aalborg Tegnsprogsforening består nu af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Forsamlingen stemte nu om ændringen skal vedtages.
34 er for ændring
1 er imod
3 har ingen mening om det.
Forslaget er dermed vedtaget af forsamlingen.
Det nye afsnit på vedtægt er således:
§4.5
pkt. 7 Valg af bestyrelsen:
a. Formand
b. Sekretær
c. Kasserer
d. 1 repræsentant
e. 1 repræsentant
f. 2 suppleanter

(hvert år)
(ulige år)
(lige år)
(ulige år)
( lige år)
(hvert år)

Dirigent mener at hvis der skal foreligge en ændring på vedtægter skal punktet
Kontingenter slettes, da det er DDL der bestemmer kontingentsandel.
Punktet slettes.

6.

Kontingenter:
Udgår

7.

Valg af bestyrelse:
a. Formand Inger Nørgård Christensen

( på valg )

Ejvind foreslår Inger N. Christensen fortsætter. Inger blev valgt med bravour

b.

Sekretær

Gitte Kjærsgaard Jensen

( på valg )
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Gitte fortsætter gerne. Forsamlingen var tilfreds og gav viftende hænder.

c.

Kasserer

Karl Erik Christensen

( ikke på valg )

Karl vil gerne fortsætte til forsamlingens tilfredshed

d.

4 repr.

Anni Lange Christensen
Kirsten Als
Henrik Heilesen
Lars Vestergaard

( på valg )
( på valg)
( ikke på valg )
( ikke på valg )

Nu skal der vælge 2 repræsentant mod før 4. Dirigenten ønsker at der laves en
navneliste
Anni Lange, Kirsten Als, Ole Sørensen, Brian Jørgensen og Henrik Heilesen blev
foreslået. Henrik Heilesen takkede ja. De andre ønskede ikke at besidde posten.
Lars Vestergård, Malene Allart, Jonas Allart, Anette Pedersen og Pernille Fogh
Kristensen blev foreslået. Lars Vestergård ville godt besidde posten. De andre
takkede nej.
Da Henrik Heilesen og Lars Vestergård har sagt ja til at sidde i bestyrelsen foreslår
dirigent at lade de 2 intern finde ud af hvem der sidde 1 og 2 år. Dette accepterede
forsamlingen.
Lars og Henrik brugte max 1 minut til at aftale og resultatet var
Henrik besidder posten næste 2 år. Lars derimod besidder posten til næste
generalforsamling.

samt 2 suppl.
Anne Marie Poulsen
Rikke Buske Hansen

( på valg )
( på valg )

Jonas Allart blev valgt til 1. suppleant. Anette tager imod posten som 2. suppleant.

8.

a. Valg af administrator til Feriehytten: Henrik O. Christensen

(på valg)

Henrik Otto Christensen fortsætter.
b. Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten: Kurt Als

(på valg)

Kurt Als genvalgtes.
c. Valg af rengøringsleder til Feriehytten: Kirsten Als

(på valg)

Kirsten Als fortsætter gerne.
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9.

Valg af revisorer:
1 revisor

Jørn Bergmann

(på valg)

Brian Jørgensen

(på valg)

Jørn Bergmann fortsætter
1 revisorsuppleant:

Brian Jørgensen fortsætter.

Dirigent har dermed udført sin opgave og ophæver hermed generalforsamlingen.

Asger Bergmann
Dirigent

Malene Allart
Referent
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