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Referat fra Fyns Døveforening ordinære generalforsamling 

Torsdag d. 17. september 2020 

 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

Daniel Vest blev valgt.  

 

b. Referent 

Tine Lind blev valgt. 

 

c. Bisiddere 

Malene Melander blev valgt. 

 

d. 2 stemmetællere 

Benny Gravesen og Anni Alex Nielsen stillede op.  

Herefter blev det konstateret, der var 46 medlemmer og 3 gæster til stede. 

 

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning 

a. Foreningen 

Ingen bemærkninger til årsberetningen.  

 

b. Ejendommen 

Ingen bemærkninger til årsberetningen.  

Et medlem ærgrer sig over, at bestyrelsen ikke fortæller om de nye gardiner i festsalen. 
Bestyrelsen forklarer, at det er en gave fra et medlem, gardinerne er doneret i 2020 og derfor 
kommer det med i årsberetningen til næste år.  
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3. Fremlæggelse af årsregnskab 

a. Foreningen 

Ingen bemærkninger til regnskabet.  

 

b. Ejendommen 

Ingen bemærkninger til regnskabet. 

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer.  

§4.3 Ordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved 

bekendtgørelse i de af foreningen valgte informationskanaler, under hensyntagen til, at alle 

medlemmer får samme information. 

Ændres til: 

§4.3 Ordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved 

bekendtgørelse i de af foreningen valgte informationskanaler (Fyns Døveforenings hjemmeside, 

nyhedsbrev og sociale medier) under hensyntagen til, at alle medlemmer får samme information. 

Godkendt. 

 

§4.7.3 Fremlæggelse af årsregnskab 

a. Foreningen 

b. Ejendommen 

Ændres til: 

§4.7.3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

a. Foreningen 

b. Ejendommen 

Godkendt. 
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§4.7.6 Valg af bestyrelse 

a. Formand (hvert år) 

b. Sekretær (lige år) 

c. Kasserer (ulige år) 

d. Ejendomsleder for økonomi og administration (lige år) 

e. Vedligeholdelsesleder for ejendommen (ulige år) 

f. Bestyrelsesmedlem (lige år) 

g. Kulturrepræsentant (ulige år) 

h. 1. suppleant (lige år) 

i. 1 suppleant (ulige år) 

Ændres til: 

§4.7.6 Valg af bestyrelse 

Valg af 5-7 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter: 

a. Formand (hvert år) 

b. Kasserer (ulige år) 

c. Ejendomsleder (lige år) 

d. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 

e. Bestyrelsesmedlem (lige år) 

f. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 

g. Bestyrelsesmedlem (lige år) 

h. 1. Suppleant (ulige år) 

i. 2. Suppleant (lige år) 

Et medlem spørger, om det er nødvendigt med lige/ulige år? Bestyrelsen svarer, det er 
nødvendigt, for ellers risikerer foreningen, at alle går af samtidigt.  

Et medlem vil gerne vide, om man skal stemme om 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer? Svaret hertil 
er, det afhænger af generalforsamlingen. Kan forsamlingen finde 7 personer, er det fint – men 
finder man kun 5, så er det også fint. Minimumstallet er 5.  

Et medlem er bekymret for, at foreningen sletter sekretær posten; vil det betyde, at der ikke bliver 
lavet referat mere? Svaret hertil er, at der skal laves referat af hvert møde i foreningen – referent 
posten vil gå på skift blandt bestyrelsen eller bestyrelsen kan bede aktivitetslederen om at deltage 
som referent.  

Herefter blev forslaget godkendt. 
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§6.2 Forretningsudvalget som består af formanden, kassereren, ejendomslederen, og sekretæren 
har ansvaret for foreningens daglige virksomhed. 

Ændres til: 

§6.2 Forretningsudvalget som består af formanden, kassereren, ejendomslederen, har ansvaret for 

foreningens daglige virksomhed. 

Godkendt. 

 

§6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden, kassereren, sekretæren, 

bestyrelsesmedlem og 2 repræsentanter er til stede. 

Ændres til: 

§6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 fra FU og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Et medlem spørger om det ikke er en fejl, at der er 4 personer? Stemmelighed hvis der skal 
stemmes. Bestyrelsen svarer, at den gamle vedtægt siger 6 personer og i tilfælde af stemmelighed, 
så har formanden 2 stemmer.  

Et medlem vil vide, hvad der sker, hvis der kun kan deltage 1 person fra FU og 4 
bestyrelsesmedlemmer; bliver mødet aflyst? Svaret hertil er, at mødet kan godt gennemføres, 
men der kan ikke træffes beslutninger. Det mest logiske vil være at aflyse mødet, så alle 
beslutninger ikke skal udsættes til næste møde. 

Herefter blev forslaget godkendt. 

 

§6.12 Afgår formanden, kassereren eller sekretæren i utide, må bestyrelsen supplere posten efter 
bedste skøn og 1. suppleanten indtræder indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen kan, i tilfælde af at suppleringen ikke lader sig gennemføre, indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. 

Ændres til: 

§6.12 Afgår formanden, kassereren, ejendomslederen eller et bestyrelsesmedlem i utide, må 
bestyrelsen supplere posten efter bedste skøn og 1. suppleanten indtræder indtil førstkommende 
ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan, i tilfælde af at suppleringen ikke lader sig 
gennemføre, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Et medlem roser forslaget og gør opmærksom på, at der står ”Bestyrelsen kan”, hvilket betyder, at 
bestyrelsen ikke skal indkalde. Hvis bestyrelsen kan omrokere på opgaver og ikke har behov for en 
ekstra person, så kan de fint fortsætte.  

Godkendt. 

Der kom et ekstra medlem, så forsamlingen er nu 47 medlemmer og 3 gæster.  
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§7.3 Vedligeholdslederen nedsætter i samarbejde med bestyrelsen en arbejdsgruppe, som udover 

vedligeholdslederen, består af mindst 2 udpegne medlemmer. Denne gruppe har sammen med 

vedligeholdelseslederen ansvar for bygningens vedligeholdelse. 

Ændres til: 

§7.3 Ejendomslederen nedsætter i samarbejde med bestyrelsen en arbejdsgruppe, som udover 

ejendomslederen, består af mindst 2 udpegne medlemmer. Denne gruppe har sammen med 

ejendomslederen ansvar for bygningens vedligeholdelse. 

Der var en lille diskussion om ordet ”medlemmer”, om det betyder, at man skal være medlem af 
Fyns Døveforening for at kunne være med i udvalget? Det er et spørgsmål om, hvordan man 
opfatter ordet medlemmer – det kan betyde medlemmer af udvalget som det kan betyde 
medlemmer af foreningen.  

Godkendt. 

 

§7.5 Forretningsudvalget og vedligeholdslederen kan i enighed ansætte personale. Både 

forretningsudvalget og vedligeholdslederen har i påkommende tilfælde ret til at hente sagkyndig 

bistand. 

Ændres til: 

§7.5 Forretningsudvalget kan i enighed ansætte personale. Forretningsudvalget har i påkommende 

tilfælde ret til at hente sagkyndig bistand. 

Godkendt. 

 

§11.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 del af de på den ordinære generalforsamling 
tilstedeværende medlemmer er herfor, samt på 2 efterfølgende indkaldte ekstraordinære 
generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum, ligeledes stemmer herfor. 

§11.2 Foreningens værdier og midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, men opbevares af 
Danske Døves Landsforbund i 10 år. Hvis det ikke inden for 10 år lykkes at oprette en ny 
medlemsforening i området, oprettes der et legat, der bestyres af landsforbundet. Midlerne fra 
legatet skal tilfalde Fyns døve. 

Ændres til enten forslag A eller B. 

Forslag A: 

§11.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 del af de på den ordinære generalforsamling 

tilstedeværende medlemmer er herfor, samt på 2 efterfølgende indkaldte ekstraordinære 

generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum, ligeledes stemmer herfor. Ved den sidste 
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ekstra ordinære generalforsamling stiftes Fyns Døves støttefond. 

§11.2 Foreningens værdier og midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, og der skal laves en 

oversigt over alle foreningens værdier og midler inden den sidste og afgørende 

generalforsamling, sådan at den sidste generalforsamling skal træffe beslutning om salg eller 

videreførsel af værdierne og midlerne.  

Ved salg af værdier og midler indsættes formuen i Fyns Døves Støttefond, som kan uddeles til 
formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes §2 

Forslag B: 

§11.2 Foreningens værdier og midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, og der skal laves en 

oversigt over alle foreningens værdier og midler inden den sidste og afgørende 

generalforsamling, sådan at den sidste generalforsamling skal træffe beslutning om salg eller 

videreførsel af værdierne og midlerne. 

Ved salg af værdier og midler indsættes formuen i et legat for Fyns Døve hos DDL, som skal 

uddeles til formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes §2. 

Fyns Døveforening skal inden sidste generalforsamling have udformet uddelingskriterier for 

legatet, der godkendes ved sidste generalforsamling. 

Et medlem mener, at der skal en advokat indover, hvis man vælger forslag A. Bestyrelsen svarer, at 
uanset hvilken af de 3 løsninger (nuværende, forslag A og B) man vælger, så skal der en advokat 
indover, da der er tale om salg af hus osv. 

Et medlem spørger, hvad sker der med foreningens penge, hvis det går DDL skidt? Bakker op om 
forslag A. 

Et medlem bakker op om forslag A og vil gerne vide, om der skal oprettes vedtægter osv. nu? 
Svaret hertil er nej, det skal vi ikke, det skal vi til den tid, hvis det bliver aktuelt at nedlægge 
foreningen.  

Herefter var der afstemning om de 3 forslag. 

Forslag A: Flertal 

Forslag B: 0 

Nuværende vedtægt: 0 

Forslag A godkendt. 
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Der var et indkommen forslag fra historieudvalget. 

”Der søges om et lokale til Fyns Døveforenings historie. 

Vi har brug for et lokale, hvor vi kan sidde og gennemgå, arbejde og udstille 

foreningens historie. 

Vi har indsamlet en masse materiale og billeder helt tilbage fra omkring begyndelsen 

af 19-århundrede, som kunne være interessant at komme frem i lyset. 

Formålet er at fremme og oplyse historien fra før Døveforeningens fødsel frem til nu. 

Med venlig hilsen 

Fyns Døveforenings historieudvalg 

Vera Danielsen, Jørgen Majgaard, Benny Pedersen og Lis Danekilde” 

Gruppen forklarede, at der er mange materialer, masser af historie, ikke kun om foreningen, men 
også om Dan, idrætsklubben, whist og mange andre udvalg. Gruppen ønsker et lokale, hvor de kan 
sidde og arbejde, lade materialerne stå fremfor at pakke ned hver gang. Alle tingene ligger i 
kælderen.  

Bestyrelsen svarer, at gruppen må meget gerne bruge mødelokalet i kælderetagen som 
arbejdsrum. Mht. udstilling af billeder, materialer mm. foreslår bestyrelsen, at foreningens lokale i 
kælderetagen bruges, der står pokalskabe dernede i forvejen og det vil være så fint at få lokalet i 
brug med udstilling på væggene.  

Et medlem undrer sig over det indkomne forslag, fordi til generalforsamlingen 2019 blev det også 
diskuteret og dengang var der enighed om, at gruppen skulle snakke med bestyrelsen om 
mulighederne og nu er der et indkommen forslag om det samme.  

Gruppen takker ja tak til bestyrelsens forslag og siger tak.  

Historieudvalget kan bruge mødelokalet i kælderen til arbejdsrum og foreningens lokale i 
kælderetagen bruges til udstilling/museum.  

Bestyrelsen og historieudvalget vil tage et møde sammen.  

Forslaget trækkes tilbage af historieudvalget. 

 

5. Kontingenter / budgetforslag 

Kontingentfastsættelse af foreningens egen andel. 

Bestyrelsen havde et forslag om kontingent stigning på 100 kr. Således at kontingentet pr. 1. 
januar 2021 er 525 kr. (225 kr. til DDL, 300 kr. til foreningen). Dirigenten gør opmærksom på, at 
DDL andelen kan ikke diskuteres på stedet, da det er vedtaget på landsmødet for nylig.  

Et medlem beder bestyrelsen tænke over, at pensionisterne ikke får så mange penge som dem, 
der er i arbejde. Et andet medlem mener, at de unge er på SU og har heller ikke mange penge, 
men medlemmet mener, at det er en pris, som er rimelig for foreningens medlemmer.  
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Dirigenten gør opmærksom på, at man kan få delt sit kontingent op i 2 betalinger, det kan aftales 
med DDL.  

Et medlem mener, at foreningen kører godt nu med aktivitetscenter, der er flere gode tilbud til 
foreningens medlemmer, derfor skal kontingentet også tilpasses til foreningens tilbud.  

Et medlem spørger, om man kan opkræve 25 kr. af ikke-medlemmer, som kommer til 
aktivitetscentrets tilbud? Svaret hertil er, at foreningen får tilskud fra Odense kommune og aftalen 
med Odense kommune er, at foreningen ikke må kræve, at man skal være medlem for at deltage i 
aktivitetscentrets tilbud. Det er dog begge parters hensigt, at man som ikke-medlem bliver 
medlem med tiden. Det er et godt signalement at sende til Odense kommune, at foreningens 
medlemmer er interesserede i at bidrage til aktivitetscentrets drift. Den dag, foreningen kan køre 
aktivitetscentret uden økonomisk tilskud fra Odense kommune, kan foreningen opkræve fra ikke-
medlemmer.  

Herefter var der afstemning om kontingent stigningen.  

A = stige med 100 kr. pr. 1. januar 2021 = flertal 

B = samme kontingentandel som nu = 14 stemmer 

Bestyrelsens forslag godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelse 

a. Formand (hvert år) 
Frank Hansen blev genvalgt.  
 

b. Kasserer (ulige år) 
Jan Thyge Pedersen blev genvalgt. 
 

c. Ejendomsleder (lige år) 
Jan Elmer Pedersen blev genvalgt. 
 

d. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 
Kim Melander blev valgt. 
 

e. Bestyrelsesmedlem (lige år) 
Gunhild Jacobsen blev valgt. 
 

f. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 
Karin Skorstengaard blev valgt. 
 
 

g. Bestyrelsesmedlem (lige år) 
Camilla Kam Huzell blev genvalgt. 
 

h. 1. suppleant (ulige år) 
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Anja Jane Rodda blev genvalgt. 
 

i. 2. suppleant (lige år) 
Pav Nielsen blev genvalgt. 

 

7. Valg af revisorer 

a. 2 revisorer (én i lige år og én i ulige år) 
Benny Gravesen blev genvalgt.  
Folmer Pedersen (ikke på valg) 
 

b. 1 revisor suppleant (hvert år) 
Peder Sørensen blev genvalgt.  
 

c. Valg af registreret/statsautoriseret revisor (hvert år) 
Bestyrelsen foreslår PWC, som blev genvalgt. 

 

8. Bekendtgørelse af navne på ledere fra afdelinger under Døveforeningen. 

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

Whist: Benny Pedersen  

Familie: Signe Rasmussen 

Døveklub Østfyn: Ida Danekilde 

Poker: Benny Gravesen og Mikael Lund-Hansen 

Aktivitetscenter: Leder Malene Melander, frivillige: Grethe Søndersø, Vibeke Borup og Lene 
Guldberg.  

Bestyrelsen gør opmærksom på, at kulturudvalget mangler en leder. 

Hans Olof Hauch vil gerne hjælpe til med fanebærer posten igen.  

Erik Søndersø fik en gave for hans arbejde som udlejningsansvarlig gennem 20 år, Erik har valgt at 
stoppe og det fik han kæmpe applaus for.  

 

Dato:     Dato: 

 

 

Daniel Vest     Tine Lind 

Dirigent     Referent  

18.09.202025.09.2020


