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Referat fra ordinær generalforsamling i Fyns Døveforening 

Søndag d. 27. marts 2022 

 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

Daniel Vest blev valgt. 

 

Formanden beklager, at regnskabet først er blevet lagt op fredag aften d. 25. marts. 

Bestyrelsen har været for længe om at aflevere regnskabet til revisoren. Der har været 

nogle spørgsmål, som der skulle svares på, før regnskabet kunne komme retur.  

Forsamlingen accepterer.  

 

b. Referent 

Tine Lind blev valgt. 

 

c. Bisidder 

Karin Skorstengaard stillede op som bisidder.  

 

d. 2 stemmetællere 

Signe Stein Rasmussen og Camilla Kam Huzell stillede op.  

Herefter blev der konstateret, der er 51 medlemmer og 3 gæster til stede. 

 

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning 

Forsamlingen mindedes de afdøde medlemmer.  

 

Et medlem savner, at der bliver skrevet om udfordringer/problemer i foreningen i 

årsberetningen. Det hele virker så lyserødt og alting er i orden. Sandheden er, at der har 

været udfordringer og dem kunne bestyrelsen godt skrive lidt om. Ellers ros til 

årsberetningerne.  

 

Formanden fortæller, at der for nylig har været medlemsmøde hvor der har været lidt 

uenigheder omkring lønninger vs. frivillighed. Der er større og større krav til 

bestyrelsesarbejde i dag end for 20-30 år siden.  

 

Et medlem fra historisk udvalg takker de frivillige for hjælpen med lokalet, tusinde tak for 

lokalet. Alle er velkomne til at kigge forbi. Medlemmet mangler en nøgle for at kunne 

komme i kælderen; bestyrelsen afklarer det med medlemmet efter generalforsamlingen.  

 

Et medlem roser bestyrelsen for deres arbejde gennem de 2 år med corona. Nu starter 

foreningslivet igen.  
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Kort referat fra medlemsmødet;  

Bestyrelsen havde stillet spørgsmål om ejendommen skulle sælges, leje sig ind i et 

kulturhus. Oprette værksted, der hvor der er redskabsskur nu og flytte redskabsskur et 

andet sted. Flertallet valgte, at redskabsskuret rives ned og der bygges værksted til brug for 

foreningens medlemmer. Bestyrelsen trækker forslaget om salg af ejendommen tilbage.  

Redskabsskur og værksted bygges i løbet af 2022.  

 

Et medlem mener, at der burde have været skrevet i årsberetningen, at der har været flere 

klager fra naboer i 2021.  

Ejendomslederen har haft travlt i 2021 på grund af en elendig vicevært, som har tjent 

mange gode penge for at lave meget lidt.  

Mener ikke, bestyrelsen skal prioritere at lave redskabsskur og værksted, når der ikke er 

frivillige til det. Svaret hertil er, at det er håndværkere, der skal lave de to rum.  

Mener, der skal prioriteres og bruges penge på vandmålere og radiatorer i lejlighederne.  

 

Bestyrelsen forklarer, at foreningen har fået fast tilskud fra Odense kommune de næste 3 

år og der skal være bedre tilbud, nye aktiviteter – derfor har bestyrelsen prioriteret, at der 

skal værksted til, som alle medlemmer kan bruge.  

 

Der er ansat en ny vicevært pr. 1. maj 2022. Den nuværende vicevært stopper d. 1. april 

2022. Der vil være en måned uden vicevært, bestyrelsen vil hjælpe i den periode. 

 

Et medlem mener, at værkstedet kun skal være til brug for foreningens medlemmer og ikke 

til ikke-medlemmer. Svaret hertil er, at Odense kommunes tilskud er for alle, der kommer i 

foreningen. Ikke medlemmer kan blive medlem med tiden.  

 

Et medlem undrer sig over, at bestyrelsen har besluttet, at der skal bruges penge på 

værksted og redskabsskur, men 3 ud af 5 i bestyrelsen stopper. Undrer sig ligeledes over, 

at ejendommen har overskud på 260.000 kr., men at det ikke er prioriteret at bruge penge 

på vandmålere og radiatorer. Mener det er forkert, at den nye bestyrelse skal hænge på 

den gamle bestyrelses beslutning.  

Svaret hertil er, at den nye bestyrelse altid kan lave en ny beslutning.  

 

Et medlem spørger, om hvordan fordelingen af tilskud fra Odense kommune fordeler sig? 

Det kommer under punktet med budget.  

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at redskabsskur mm. bliver ikke udført før der er valgt en 

ny bestyrelse.  

 

Et medlem roser bestyrelsen for at have gjort et stort arbejde med ejendommen, når 

viceværten ikke var det værd.  
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3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Bestyrelsen fremlagde kort årsregnskabet.  

 

Et medlem beder bestyrelsen om at være opmærksomme på, at der i 2 år i træk har været 

stort overskud på ejendommens regnskab. Det er bedst at bruge pengene.  

Bestyrelsen er opmærksomme på det og det er bl.a. derfor der er ønske om redskabsskur 

og værksted.  

 

Foreningen har et underskud på 28.756 kr.  

Ejendommen har et overskud på 264.861 kr.  

 

Samlet overskud på 236.105 kr.  

 

Paragraf 18 på 21.000 kr. er henlagt til 2022.  

 

Døvstumme fonden; der er brugt penge på hjertestarter i 2022, da foreningen fik afslag på 

hjertestarter fra Trygfonden. Hjertestarteren står i opgangen i nr. 12.  

Et medlem spørger, hvad Døvstumme fonden er? Det er det gamle sygekasse penge. 

Medlemmet får en forklaring i pausen.  

 

Herefter blev årsregnskabet godkendt. 

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Kontingenter/budgetforslag 

Bestyrelsen havde ingen intention om at forhøje foreningens kontingentandel.  

 

Bestyrelsen gennemgik budgettet for de 193.500 kr. som er tilskuddet fra Odense 

kommune i de næste 3 år samt paragraf 18 tilskud. Intet tilskud fra Nyborg kommune.  

Et budget er altid vejledende.  

 

Der er 360.028 kr. for 2022 inkl. Juchum fond og kontingentandel.  

Medarbejder løn  203.500 kr. 

Aktivitetscenter 41.000 kr./11.500 kr. til lokaleleje 

Kultur fælles 55.000 kr./10.000 kr. til lokaleleje 

Senior 32.500 kr./11.000 kr. til lokaleleje 

Admin 27.528 kr.  

 

Et medlem spørger om aktivitetscentrets målgruppe – svaret er, at det er for alle aldre.  



4 
 

Vil gerne se bevillingen fra Odense kommune, hvad står der? Det undres, der er stor del 

der går til medarbejder løn. Mener, at aktivitetscenter bør være hovedaktør. Seniorerne får 

mindre end de har fået hidtil.  

Budgettet bør stå i regnskabet som foreningen plejer, så havde vedkommende aldrig 

godkendt regnskabet. 

 

Tilskuddet fra Odense kommune er på 193.500 kr. – målgruppen er aktivitetscenter, alle er 

velkomne uanset alder.  

Medarbejderløn = skaffe flere penge til de forskellige udvalg i foreningen og ikke kun til 

aktivitetscentret.  

 

Et medlem bryder sig ikke om tonen overfor bestyrelsen i en tidligere kommentar.  

 

Et medlem beder om at få budgettet på papir og vil gerne se bevillingen fra Odense 

kommune. Undrer sig over, der er afsat 27.528 kr. til administrations udgifter, hvad skal 

det dække over? Undrer sig over, at seniorerne er over 40 deltager til hvert arrangement, 

men tilskuddet til seniorerne falder?  

 

Et medlem foreslår, at seniorerne laver budget for 2022 og sender til bestyrelsen, så kan 

det reguleres i det samlede budget.  

 

Et medlem spørger, om det er korrekt, at i bevillingen står der ikke anført, hvordan 

midlerne skal anvendes i kroner og ører? Mener, at det er en uansvarlig handling, at 

bestyrelsen har valgt at bruge 203.000 kr. på én medarbejder løn.  

 

Bestyrelsen forklarer, at Odense kommune har godkendt fordelingen af penge.  

Der er ansøgt om 193.500 kr. hos Odense kommune med et budget, der siger 133.000 kr. 

til medarbejderløn og resten til aktiviteter. Odense kommune har godkendt ansøgningen 

som beskrevet.  

 

Et medlem mener, at underskud er godt.  

Vedtægtsændring for 2 år siden, der ændrede vedtægterne til, at bestyrelsen har 

bemyndigelse til at ansætte. Føler, der er mistillid til bestyrelsen.  

 

Den nye bestyrelse kan ændre budgettet.  

 

Et medlem vil gerne vide, hvor mange timer om ugen medarbejder arbejder? Svaret hertil 

er 15 timer om ugen, fast dag om torsdagen, arbejder også med fundraising, deltager til 

politiske møder. Skaffet Ildsjæl prisen til foreningen.  

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er henlagt 21.000 kr. fra paragraf 18, hvis 

kommunerne siger god for det, så er der flere penge i budgettet.  
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Et medlem opfordrer de ældre til at stille op til bestyrelsen og få indflydelse på budgettet, 

nu hvor det fylder så meget med seniorerne får mindre i tilskud.  

 

Et medlem spørger, om den nye bestyrelse vil arbejde frivilligt uden en medarbejder? 

Mindre timer = mindre tilskud, de to følger hinanden.  

 

Et medlem mener, aktivitetscentret betyder meget for alle, de ældre er velkomne, det er 

vigtigt med et mødested for alle.  

 

Et medlem mener, det er ligegyldigt hvem medarbejderen er. Men har fået svar på 

budgettet vs. løn del, som følger den ansøgning der er søgt om hos Odense kommune. 

Mener, det kun er medarbejderen, der skal have løn – bestyrelsen skal være frivilligt 

arbejde.  

 

6. Valg af bestyrelse 

a. Formand (hvert år) 

Frank H. Hansen ønskede ikke at fortsætte.  

 

Et par navne blev nævnt, men ingen havde lyst til at stille op som formand. 

 

Dirigenten afbrød herefter generalforsamlingen og der skal være ekstra ordinær 

generalforsamling.  

 

Bestyrelsen fortæller, ekstra ordinær generalforsamling bliver torsdag d. 5. maj kl. 

19:00.  

  

 

 

 

 

Dato:     Dato: 1. april 2022  

 

 

 

Daniel Vest    Tine Lind 

Dirigent    Referent  

09.04.2022


