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Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i  

Fyns Døveforening torsdag d. 5. maj 2022 

 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

Daniel Vest blev valgt. 

 

b. Referent  

Tine Lind blev valgt. 

 

c. Bisiddere 

Dirigenten skønnede det ikke var nødvendigt 

 

d. 2 stemmetællere 

Anni Alex Nielsen og Pav Nielsen stillede op.  

 

Herefter blev det konstateret, der var 44 medlemmer og 5 gæster til stede. 

 

6. Valg af bestyrelse 

a. Formand (hvert år) 

Frank H. Hansen ønskede ikke at genopstille.  

Kim Melander ønsker at stille op med betingelse om, hvem den resterende 

bestyrelse bliver.  

Bestyrelsen har haft et godt møde med DDLs fællesskabskonsulent Brit 

Holm Andersen og medarbejder Malene Melander med gode snak, 

drøftelser og brainstorming.  Usikkerhed om fremtiden i foreningen. Ordet 

”vi plejer” er begravet i foreningen, der er lukket op for pakken – enighed 

om, at alle er lige i bestyrelsen. Rent formelt skal der være en formand 

mm. – men internt i bestyrelsen er alle formand, alle er lige. Ingen er 

bedre end andre.  

Kim Melander blev valgt med betingelse om, at den resterende bestyrelse 

bliver som bestyrelsen ønsker det. 

 

b. Kasserer (ulige år) 

Jan Thyge Pedersen (ikke på valg) 
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c. Ejendomsleder (lige år) 

Frank H. Hansen blev valgt. 

 

d. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 

Jan Elmer Pedersen blev valgt. 

 

e. Bestyrelsesmedlem (lige år) 

Andrew Rodda blev valgt med fuldmagt. 

 

f. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 

Karin Skorstensgaard (ikke på valg) 

 

g. Bestyrelsesmedlem (lige år) 

Anja Jane Rodda blev valgt. 

 

h. 1. suppleant (lige år) 

Gunhild Jacobsen blev valgt. 

 

i. 2. suppleant (ulige år) 

Jacob N. Gade (ikke på valg) 

 

Kim Melander takker forsamlingen for tilliden til ham og bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan ikke stå alene, foreningen har brug for frivillige og brug for 

medlemmernes opbakning.  

 

7. Valg af revisorer 

a. 2 revisorer (én i lige år og én i ulige år) 

Benny Gravesen (ikke på valg) 

Folmer Pedersen ønskede ikke at genopstille. 

Pav Nielsen stillede op som revisor og blev valgt. 

 

b. Revisor suppleant 

Peder Sørensen ønskede ikke at genopstille.  

Janni Camilla Jakobsen stillede op og blev valgt. 

 

c. Valg af registret. /statsaut. revisor (hvert år) 

PWC blev genvalgt. 
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8. Bekendtgørelse af navne på ledere fra afdelinger under Døveforeningen 

 

Fynboerne: Vibeke Borup, Folmer Pedersen, Grethe Søndersø og Leo Petersen 

 

Kultur: Birgitte Jacobsen, Gunhild Jacobsen, Anja Jane Rodda og Benny 

Hammer 

 

Whist: Leo Petersen, Bent Sivgaard og Flemming Christiansen 

 

Familie: Signe S. Rasmussen 

 

Døveklub Østfyn: Ida Danekilde 

 

Poker: Benny Gravesen, Wilhelm Søren og Pav Nielsen 

 

Aktivitetscenter: Grethe Søndersø, Lene Guldberg, Pav Nielsen, Anni Alex 

Nielsen og Isabelle Malmborg 

 

Spisevenner: Birgitte Jacobsen, Anne Grete Hansen, Signe Rasmussen og 

Carsten Asmussen 

 

IT-café: Isabelle Malmborg, Anni Alex Nielsen, Signe Rasmussen og Anne 

Grete Hansen 

 

Historisk udvalg: Lis Danekilde, Vera Danielsen og Jørgen Majgaard 

 

Øvrige udvalg/opgaver i foreningen: 

Rengøringskoordinator: Grethe Søndersø 

Rengøring i kælderen: Janni Camilla Jakobsen og Wilhelm Søren 

Medieudvalg: Malene Melander og Anja Jane Rodda  

DH Odense: Mads Treldal Skøt 

 

Der gøres opmærksom på, at aktivitetscentret godt kunne bruge flere 

frivillige.  

Medieudvalget vil også gerne have flere; Anni Alex Nielsen meldte sig.  
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Bestyrelsen ønsker at skaffe DH repræsentant til DH Nordfyn, DH Assens og 

DH Fåborg-Midtfyn. Man skal have bopæl i kommunen for at kunne deltage 

som DH-repræsentant. Man kan henvende sig til Karin Skorstensgaard eller 

Malene Melander.  

Intentionen er, at hvis det lykkedes at skaffe DH-repræsentanter til de 4 

kommuner på Fyn, så vil bestyrelsen oprette en Facebook gruppe for 

repræsentanterne, så man kan sparre med hinanden, informere hinanden 

mm.  

 

Ordet er frit: 

Der er konstitueringsmøde for den nye bestyrelse mandag d. 16. maj 2022. 

 

Samrådsmøde onsdag d. 18. maj kl. 19:00.  

 

Frivillig fest lørdag d. 24. september.  

 

Tegnsprogsdag d. 12. maj i aktivitetscentret.  

 

Skt. Hans i haven d. 23. juni.  

 

Et medlem er meget glad, drømmen var, at Kim Melander skulle være den nye 

formand og det blev sådan. Stort tillykke til hele bestyrelsen. Det er vigtigt 

med godt samarbejde, at man har lyst til bestyrelsesarbejdet. Tror bestemt 

på, at det bliver en god bestyrelse og det bliver godt.  

 

Et medlem spørger, hvornår der er møde med den nye vicevært. Ærgerligt, 

bestyrelsen ikke havde inviteret viceværten med til generalforsamlingen. 

Samrådsmødet; seniorklubben håber på at få svar på deres spørgsmål.  

 

 

Dato:    Dato: 

 

 

 

Daniel Vest    Tine Lind 

Dirigent    Referent 

9. maj 202216.05.2022


