
Fyns Døveforenings Medlemsmøde 
Torsdag d. 10. marts 2022  

1. Valg af ordstyrer og referent 
Kim Melander blev valgt som ordstyrer

Malene Melander blev valgt som referent


2. Generalforsamling/ Bestyrelsen 
Frank orienterer om at indkaldelsen er sendt ud på alle sociale kanaler (hjemmeside, nyhedsbrev 
og facebook)

Der efterlyses ny formand og bestyrelsesmedlemmer. 

Frank gennemgår hvilke opgaver der er i bestyrelsesarbejdet. 

Frank stiller spørgsmålstegn ved om det er realistisk at formanden er en frivillig post og/eller om 
der skal tænkes i nye baner mht. daglig leder ligesom de har gjort i 1866 for at aflaste de frivillige i 
bestyrelsen. 


Dette kom der en længere drøftelse blandt medlemmerne. 

Nogle bakker op om at det er tid til at se på hvordan man kan aflaste bestyrelsen i forhold til de 
administrative opgaver til ejendommen og foreningens større dokumentationskrav vedr. de tilskud 
foreningen får. 


Andre medlemmer mente ikke der skal være løn i bestyrelsen. Så kan man lige så godt lukke 
foreningen. I gamle dage kunne det klares frivilligt. Sådan skal det også være fremover. 


Der blev drøftet hvordan foreningen kan få flere ind i bestyrelsen, da den yngre gruppe er ikke så 
stor som den ældre generation. Og den yngre gruppe er medlem, men de kommer ikke i 
foreningen. Så det er svært at blive ved med at finde nye folk - som har lyst og kompetencer til de 
opgaver der er i bestyrelsen


Frank gennemgår hvad man får som frivillig i bestyrelsen: 

 - drikkelse og mad

- transport bliver dækket

- fest for de frivillige

- “julegave” 


3. Nyt fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har noget de gerne vil drøfte med medlemmerne omkring hvilken beslutning der skal 
tages.


A) Lift til baghaven - 300.000

B) To redskabsskure - 300.000

C) Påbegynde salg af ejendom - finde et andet sted uden lejligheder/festlokale 


Vedr. forslag A - lift til baghaven, handicapvenlig 
Jorden skal væk omme ved trappen, da det påvirker murværket ind til klublokalet. 

I samme ombæring kan foreningen fjerne trappen og ændre til elevator/ trappe lift, så alle 
gangbesværede kan komme om i haven. 


Odense kommunes udviklingspulje har i 2021 givet 50.000 til dette projekt. Det er ikke lykkedes at 
skaffe yderligere fondstilskud til dette. 


Men ønsker medlemmerne at vi går videre med dette? 

Et medlem foreslår at spørge Odense kommune om de 50.000 må gå til at ændre trappen, så den 
bliver mere gangvenlig og sikker at anvende.
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Et medlem synes festlokalet er dejligt, så de ældre bruger dette. Ingen grund til at gå ned? 

Et medlem bemærker at aktiviteterne også foregår nede i klublokalet - udover senior der netop er i 
festlokalet. Og at det ikke kun er ældre der er tale om. Vi har også medlemmer i yngre 
aldersgruppe med dårlige ben/syn. 


Et medlem synes det er bedre at bruge pengene på at udskifte støbejernsradiatorerne i 
lejlighederne, så pengene er lagt i ejendommmen. Og fundet ud af hvordan lejerne skal betale 
deres vandforbrug 


Vedr. forslag B: redskabsskurene - et til foreningen og et til viceværten.  

Her blev der snakket frem og tilbage om lys ved affaldsbeholderne samt det trægulv under affald, 
som er meget glat og der er en “bump” når de spande skal føres ud. 


Dette skal naturligvis laves. Både lys og det med træ, så det bliver mere sikkert for alle. 


et medlem spørger ind til at der tidligere blev sagt at det er svært at få nye i bestyrelsen. Så er det 
vel bedre at bruge penge på lys og forbedringer af ejendommen = vi får tjent de penge ind, hvis vi 
alligevel skal ud og sælge ejendommen om et par år? 


Bestyrelsen har ikke glemt at der også er de her ejendoms-vedligehold osv. Men der skal også 
huskes på at vækste i foreningen. Så medlemmerne har lyst til at komme. 

fx. værksted i redskabsskur - så det ikke kun er foredrag, udflugter og fest som foreningen 
tilbyder, men tilbyder aktiviteter der rammer bredere. 

Odense kommune har bevilliget 193.000 kr. pr. år i 3 år. (herunder også løn til medarbejder) 

Så derfor også vigtigt vi som forening er med til at vækste foreningens “medlemsservice” og ikke 
kun ejendommen. 


Mht. lejerne der skal have nye vandmålere  - det er ikke bare lige. Det er en længere proces, som 
vi har drøftet med Ejendomsforening Fyn. 


Et medlem spørger hvis der er kommet 193.000 fra Odense Kommune, hvorfor så kun 21.000 til 
seniorklubben. 

Frank forklarer fordi der er en fordelingsnøgle og fordi de to tilskud selv har øremærket til løn 
også. 


Et medlem siger at ejendommen fylder meget i bestyrelses arbejdet, men også bare i snakken her 
i aften. Min drøm er at Fyns Døveforening ikke har en ejendom med lejligheder og festlokale. Bare 
et helt almindeligt sted, hvor der kun fokuseres på foreningens aktiviteter. Ingen frivillige der skal 
bruge tid på ejendommen. 


Et medlem siger vi kan takke ejendommen for at vi har råd til at have foreningen. Vores guld er i 
ejendommen. Derfor skal vi også bruge nogle penge på ejendommen. Vi søger penge til aktiviteter 
og løn. Ejendommen sørger for at vi har det godt. 

I princippet kan foreningen godt stoppe med at udleje festlokalet. De 10 lejligheder er vigtige. Og 
de tager ikke megen af de frivilliges tid. 


Et medlem: men hvor er fremtidens unge?? Behovet i foreningen ændrer sig. 

Vi er nødt til at se det i øjnene. 


Et medlem: så overtager seniorklubben så kan vi styre det selv. 

Frygter som Aarhus og Herning, som savner eget lokale. 


Malene: Vi har fået 193.000 fra Odense de næste tre år. Dejligt. Odense kommune kommer her og 
holder møde med mig for at høre hvilke aktiviteter der er gang i og hvilke vi vil udvikle. 

Hvis vi ser historisk på det her, så søgte Erik §18 for vel ca 6-7 år siden? Grethe hjalp til og jeg 
senere hen. Hvert år er beløbet vokset. Dette betyder et større overblik fra kasseren, bestyrelsen 
samt dokumentations arbejde hvert år. 
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Det nytter ikke at vi kaster mudder imellem generationerne. Ældres generation er større end den 
yngre idag. Der er ikke så mange at trække på i dag. Så det nytter ikke noget at sige vi kunne 
dengang, så kan I også. 

Når netop vi står her i aften og lufter denne bekymring for at der faktisk ikke er nogen der stiller op 
til bestyrelses arbejdet. 

Fyns Døveforening ønsker ikke stå i samme situation som Aarhus. Huset her bliver ikke solgt 
imorgen. Så vi kommer ikke til at stå hjemløse som dem. 

Men Aarhus har i dag et dejligt lokale, som de er glade for. Som er helt deres eget. De betaler 
husleje. Det samme kan Fyns Døveforening også gøre. Finde et godt sted, der er 1-plans og med 
et par rum. Så er foreningens behov jo dækket. Uden at skulle have ejendommen ind over, som 
åbenbart er det som afskrækker flere til at stille op i bestyrelsen. 


Vedr. foreslag C - salg af ejendommen 

Frank: vi har allerede hoppet lidt ned til det her punkt under diskussionerne omkring A og B. 

Så dette er blot et åbent punkt som bestyrelsen synes medlemmerne skal have med i aften. 


Et medlem: Vi renoverede FD i 2016. Dengang besluttede vi IKKE at sælge. Og det var en rigtigt 
beslutning. Her er dejligt. Køkkenet er godt. Jeg er chokeret over at der efter så få år overvejes at 
sælge. Måske bare nok at stoppe med udlejningen? Og andre ting der kan skæres ned på så det 
letter det frivillige arbejde? Ved godt der er forskel på nu og for 25 år siden. Men hvor er 
foreingensgejsten henne i dag? 


Snakken går frem og tilbage omkring frivillige idag og dengang. 


Et medlem: Synes det er godt at bestyrelsen har valgt at tage det op i aften, fordi de vil høre 
MEDLEMMERNES mening. 


Nu tages der “temperatur” på hvad stemningen er mht. A, B og C. 

Det er ikke en afstemning der er gældende idag. Da det skal tages op til GF. eller et nyt 
medlemsmøde.  Og det kan også være en kombi af A. B eller C.


Valg a: Ingen

Valg B: over halvdelen

Valg C: over halvdelen


De 50.000 kroner fra Odense kommune foreslås at anmode om at bruge dem til at forbedre 
tilgængeligheden ved trappen til baghaven. + belysning


Så løb snakken omkring øvrige ting der også skal laves: 

hul i terrassetaget + bedre lys ved terrassen. 

Pressening er købt, så frivillige må gerne hjælpe med at lave det så vi kan lave læ ved terrassen 
og bruge vores terrassevarmere. 


Et medlem: Hvis ikke frivillige kan, så hyr håndværkere. 


Frank takker medlemmerne for deres bidrag til dette punkt. Nu ved bestyrelsen hvad de skal 
arbejde videre med. 


ENERGI FYN 
Malene fortæller om Energi Fyn support, som er en måde hvor foreningen kan få tilskud via el/gas

For hver person der vælger at sige ja til at støtte Fyns Døveforening, så støtter EnergiFyn med 2 
øre pr. kwh el og 6 øre pr. m3 gas. For en person vil det ca svare til 100 kroner om året, som 
EnergiFyn betaler til Fyns Døveforening. 

Det koster ikke personen noget ekstra. H*n betaler bare sin el-regning/gas-regning som normalt. 

Det er EnergiFyn Support der betaler til foreningen. 
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Der ligger foldere på bordet som I må tage med og udfylde og sende med posten, hvor I vælger 
Fyns Døveforening, som den forening I vil støtte


4. Nyt fra Udvalg 

Kulturudvalg:  
5. maj prøves noget nyt - yoga. Ditte seibert kommer og fortæller hvad og hvordan med yoga og 
døve. Derefter bliver der planlagt 4 onsdage, hvor man kan komme og prøve yoga. Skal være 
minimum 10 personer for at kunne gennemføre dette. 


Husk spændende foredrag med Politiet d. 24.3. 


Aktivitetscenter:  
Vi kan altid bruge flere frivillige ;-) Også hvis det bare er af og til, vil vi modtage med stor glæde. 


12.maj planlægger vi en “tyvstart - tegnsprogsdag” (som rigtigt er d. 13. maj). Brian Dybbro, vores 
nye ældre og handicap rådmand kommer kl 14.30-15.30. Arbejder på om evt. borgmesteren har 
tid til at kigge forbi

Håber mange af jer vil komme denne dag. Der er fællesspisning kl 17.00 - og poker derefter. Så 
kom meget gerne i Døvehuset så snart I kan. I behøver ikke vente til lidt før kl 17.00 ;) 


Medieudvalg: 
Camilla stopper så vi kommer til at mangle en som vil hjælpe til,


Whist:  
D. 15.oktober er der trekants turnering


Senior:  
Vi arrangerer tur til Harzen d. 25.9. Vi opretter det inde på fynsdove.nemtilmeld.dk, hvor I kan 
tilmelde jer. Først bliver der en depositum betaling. Derefter en betaling på resten. 

Prisen bliver 3600 kroner pr. person i dobbeltværelse med halvpension. 


Vil gerne se fordelingen af §18 midlerne?


Frank: Vi kan lave et samrådsmøde, hvor vi kan snakke budget og andre ting. 


It cafe:  
Vi har It Cafe hver 14.dag mandag. Kan se inde på nemtilmeld. Der undervises i hvordan du kan 
bruge mobil, app, computer, osv. 


Poker:  
Vi vil gerne 4 x torsdage, men kunne se det pludselig blev svært da aktivitetscenter og 
kulturudvalg også bruger torsdage. Men det er lykkes. Kan se inde på nemtilmeld. 


Vil høre hvordan med kaffe, te - og rengøring af klude mv?

Kan tages op til samrådsmødet. 


Nye aktiviteter/ Malene:  

Der har løst været snakket om at oprette kvindehold. Hvor der også gives mulighed for de kvinder 
der føler sig mere trygge ved at komme når der kun er kvinder 
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Økonomi kursus - mange af os døve har måske ikke været opmærksomme på at vi som 
arbejdsløse, deltidsarbejdere eller på barsel mister pension. Så det er fint at lære mere om dette + 
aktie kursus 


Motionshold har der også været snakket om et ønske - nogle foreslår Paddel kursus ;) 

Et medlem: Vi har haft kvindeforening før. Mega hyggeligt. ved faktisk ikke hvorfor det stoppede. 
så synes god ide. 

Også stavgang dengang - og vi har stavene. Så det er også muligt. 


Et medlem: Hvad med spilleaften - Kulturudvalget svarer det kommer også på programmet


Malene/bestyrelsen: 

vi har fået penge til at kan tilbyde 1.hjælpskursus

Der kan være 16 på et hold. Så bestyrelsen har talt om 4 hold. 

1. Seniorklubben. 2. Aktivitetscenter 3. Kulturudvalg (aften/weekend). 

4. udvidet kursus for udvalgslederne, bestyrelsen + vicevært


Så det skal vi også have planlagt i kalenderen og fået arrangeret hvem der deltager. 

Vigtigt at man giver plads til de som gerne vil. Så man ikke sidder og tager en plads og bare 
kigger på. 


5. Ordet er frit 

Et medlem bemærker der er snavset på gangen nede i kælderen. 

Den snak tager bestyrelsen sammen med beboerne, når vicevært kommer 1.5. Bestyrelsen og 
Grethe kan lige tage en snak sammen inden det beboermøde


Et medlem: Hvad med flygtninge fra Ukraine?


Malene: DDL har meldt ud de holder øje med hvor døve flygtninge kommer til henne i DK. Så vi 
må afvente og se om DDL får et prej om der er nogen her i Odense. 


Dato:  22. marts 2022		 	 	 	 	 	 Dato: 22. marts 2022


Kim Melander		 	 	 	 	 	 	 Malene Melander

Ordstyrer	 	 	 	 	 	 	 	 Referent
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