
Referat af Fyns Døveforening generalforsamling d. 16/3-2019.  
 

Dagsorden:  
 

1. Valg af:  
a. Dirigent  
 

- Anja M. Østergaard 
 
b. Referent 
 

- Jesper Maagaard Beiglböck 
  
c. Bisiddere 
 

- Der er enighed om at der ikke behøves en bisidder. 
 
d. 2 stemmetællere 
 

- Signe  
- Brian 

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning 
 
a. Foreningen 
Bestyrelsen siger han ikke har noget. 
 
Medlem: I forbindelsen med der har været snakket om fyns døves historie, ligger 
der ikke nogen referat om dette og har dette været fremlagt for bestyrelsen. 
 
Medlem: Vi har arbejdet på et museum i kælderen, men vi har ikke kunnet finde en 
løsning på det. Vi er blevet foreslået at vi kan bruge klubben. Dette mener vi ikke 
er optimalt. Vi vil gerne have et møde med bestyrelsen, men bestyrelsen siger at 
det skal være i klubben. 
 
Medlem: Er alle medlemmer enige om at vi skal have et museum. 
 
Medlem: Vi skal bestemt arbejde videre med dette punkt, men det er ikke i dag vi 
skal arbejde med dette. Vi skal have et møde om et kommende museum. 
 
Medlem:  Jeg vil gerne vide om medlemmerne ønsker dette museum. 
 
Bestyrelsen: Jeg foreslår i sende en mail til mig og så tager vi et møde senere. 
Medlem: Jeg er kun nysgerrig, hvor mange medlemmer vi har. 
Bestyrelsen: Ialt har 175 medlemmer. Hvis i ikke har noget til årsberetningen, kan i 
komme med punkter under evt. 



 
b. Ejendommen 
 
Medlem: Fyns døveforening er blevet flot, men det er meget mørkt ved trappen, 
kunne vi lave noget markering med gult eller noget lys. 
 
Medlem: Skal vi have godkendt årsberetning, jeg mener ikke at det skal 
godkendes, men jeg vil gerne have at vi alle godkender årsberetningen. 
 
Der bliver stemt og dette er godkendt 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 
 
Medlem: Vi har lavet en større fejl, det skal godkendes , der skal ligge et 
godkendelse af årsregnskabet. Jeg foreslår at vi godkender idag, så skal vi ikke 
skændes med nogen udefra. 
 
Medlem: Det står ingen steder at det skal godkendes, men vi skal godkende det 
for at komme videre med mødet. Jeg opfordre at vi godkender i dag, og husker at 
skrive det på dagsorden til næste år, jeg som medlem vil gerne at vi godkender det 
i dag. 
 
Bestyrelsen: Vi stemmer om godkendelse af årsregnskabet. 
 
Medlem: Vi plejer at se regnskabet, dette kommer derfor frem på skærmen. 
 
a. Foreningen 
 
Medlem: Der er et tilskud fra kommunen, men Nyborgs østfyn får ingen tilskud , vi 
burde tilgodese nyborg , vi får kun penge fra kaffe. Jeg mener vi skal have et 
tilskud. 
 
Medlem: Det er den samme historie hvert år tilskuddet fra kommunerne dækker 
alt. Når kassen er ved at være tom kan man søge om mere. Pengene er til os alle 
sammen, men i skal selv søge om at få det. Sidste år var der ingen i Nyborg der 
søgte. Men i skal tjekke regnskabet og søge om tilskud ved bestyrelsen når i 
mangler penge. Dette  har jeg sagt det flere gange. 
 
Medlem: Det ikke korrekt, Nyborg er en lille klub, de kommer ikke her ind til 
Odense , vi skal også tilgodese Nyborg, de kunne fast få 1 til 2 tusinde hvert år. Vi 
har fået flere medlemmer igennem nyborg. 
 
 
Der bliver stemt og dette er godkendt 
 
 
 
 



b. Ejendommen 
 
Der bliver stemt og dette er godkendt. 
 
 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
 
Bestyrelse har ingen.  
 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget fra medlemmerne.  
 

5.  Kontingenter / budgetforslag 
Bestyrelsen:  Vi har lavet et budget, men vi har ikke sendt det ud. Det er det 
samme beløb som sidste år, men pengene er brugt til andre ting. 
Der er enighed om at alle gerne vil se budgettet. Bestyrelsen gennemgår budgettet 
på storskærm. 
 
Der er flertal for budgetforslaget. 
 
 
 
  
 

6.  Valg af bestyrelse 
 
a. Formand (hvert år) 
 
Frank Høyer Hansen ønsker genvalg 
 
Der er over 50 stemmer på Frank, så et stort genvalg til Frank. 
 
Frank Hansen: Dette bliver mit sidste år, så vil jeg gerne have andre poster, men 
jeg vil gerne tage et år mere. 
 
 
b. Sekretær (lige år) 
 
Gunhild Jacobsen ikke på valg 
 
 
c. Kasserer (ulige år) 
 
Jan Tyge Pedersen 
 



Der er ingen andre der stiller op. Derfor er Jan Tyge Pedersen genvalgt.  
 
 
d. Ejendomsleder for økonomi og administration (lige år) 
 
Jan Elmer Pedersen ikke på valg 
 

 
e. Vedligeholdelsesleder for ejendommen     (ulige år) 
 
Thomas Knudsen ønsker ikke genvalg 
 
Bestyrelsen: Frank gennemgår hvad vedligeholdelsesleder posten arbejder med. 
Da der ikke er nogen der opstiller, fortæller Frank at vi må finde ud af hvad vi gør i 
bestyrelsen. 
 
Medlem: Hvad er forskellen på vedligeholdelsesleder og ejendomsleder. Kan vi 
gøre det mere gennemskueligt i fremtiden hvad forskellen er på disse 2 poster. 
 
Bestyrelsen: Jan Elmer fortæller hvad  ejendoms lederens arbejde går ud på. 
 
Bestyrelsen: Thomas Knudsen Fortæller hvad vedligeholdelsesleders arbejde går 
ud på. 
 
Medlem: Vedlige hvor ofte skal man være her og er der aften og weekend arbejde. 
 
Bestyrelsen Thomas: Jeg har et fuldtidsarbejde, posten arbejder for det meste i 
weekenden  5-6 gange om året. Der har været meget bejde det sidste år, så nu er 
der lidt ro på. Man har ikke fuld medlemskab i bestyrelsen, men man er med til 
hovedbestyrelsesmøder 3-4 gange om året. Og så skal man arbejde med 
økonomien. 
Det kræver ikke noget specielt at have posten og man kan få hjælp af de andre 
medlemmer. 
 
Medlem: Jeg kan ikke om aften, men i dagtimerne og weekenden kan jeg. 
 
Bestyrelsen Thomas Knudsen: Du kan selv bestemme, hvornår du vil lave det, du 
har en nøgle og kan komme og gå som du ønsker. 
 
Medlem: Jeg vil forslå 2 navne Benny og Kim, de er begge håndværkere. 
Medlem: Jeg foreslår Jørgen eller Claus.  
 
Medlem: Jeg foreslår Kim og Pav, de er begge dygtige folk. 
 
Dirigent: Nu er der fem navne på til vedligeholdelsesleder, Kim, Pav, Claus, Benny 
og Jørgen. 
 



Medlem Kim: Jeg er i tvivl, jeg har en post i bestyrelsen, jeg har problemer med 
min skulder. Jeg vil gerne stille op og vil gerne lave små ting, men jeg skal have 
nogle hjælpere med mig. 
  
Bestyrelsen Karin Skorstengaard: Der skal være en der har posten, så kan vi have 
flere hjælpere. Det er vigtigt at vise at vi har en på posten. 
 
Medlem: Det er dejligt at der er flere der vil hjælpe, jeg foreslår Kim som 
vedligeholdelsesleder og Pav som hjælper. 
 
Medlem: Der er to navne på nu, så skal vi stemme på en af de to. 
 
Medlem: Vi skal undgå misforståelser, derfor en god ide med et kampvalg. 
 
Bestyrelsen Jan Elmer. Vi skal vælge en. 
 
Pav: Nej 
Kim: Ja 
Claus: Nej  
Jørgen: Nej  
Benny: Nej 
 
Medlem Kim: Jeg vil gerne have kampvalg.  
 
Medlem: Jeg er lidt forvirret, det er rigtigt at vi skal have en med titlen, men når 
Kim har ondt i skulderen og Paw  kun har en arm, så er et samarbejde mellem de 
to en rigtig god ide Kim Nr. 1 og Pav Nr. 2. 
 
Bestyrelsen Jan Elmer: Vi kan ikke have to navne på, men de kan sagtens 
samarbejde om arbejdet. 
 
Bestyrelsen Frank Hansen: Kim er ikke på valg til 1. suppleant, så han kan tage 
vedligeholdelsesleder posten. Kim må ikke have begge stillinger. 
 
Dirigent: Pav og Kim har snakket sammen de vil begge stille op og derfor er der 
kampvalg. 
 
Dirigent: Der var 74 der stemte, men der er 76 stemmer. Derfor skal medlemmerne 
tælles igen. Der er 76 medlemmer, så stemmerne passer. 
 
Stemmetællere Brian Egeberg: Resultatet er 6 blanke 16 på Pav og Kim får 54 
stemmer.  
Tillykke til Kim Melander.  
 
 
 
f.  Bestyrelsesmedlem      (lige år) 
 



Camilla Huzel ikke på valg 
 
  
g. Kulturrepræsentant (ulige år) 
 
Karin Skorstengaard ønsker genvalg. 
 
Karin bliver valgt til at fortsætte.  
 
  
h. 1. suppleant (lige år) 
 
Kim Melander ikke på valg.  
 
Der bliver foreslået Pav.  
Pav siger ja tak til posten for det næste år. 
 
 
g. 1 suppleant                   (ulige år) 
 
Benny Hammer Larsen ønsker genvalg 
 
Frank Hansen: Benny er ikke til stede, men jeg har en fuldmagt fra Benny. 
 
Dirigent: Anja Rodda bliver foreslået og Anja vil gerne stille op. 
Derfor skal der være kampvalg. 
 
Stemmetællere Brian Egeberg: 76 stemmer i alt. 1 ugyldig, 3 blanke, 32 til Benny 
og 40 til Anja. 
 
Dirigent: Tillykke til Anja Rodda.  
 
 
 

7. Valg af revisorer 
 
 
a. 2 revisorer, (én i lige år, og én i ulige år) 
 
Benny Gravesen ikke på valg 
  
Folmer Pedersen - på valg.  
 
Folmer Pedersen: Jeg vil gerne stille op hvis medlemmerne ønsker det. 
 
Medlem: Folmer er i tvivl , men Benny og Folmer arbejder godt sammen. Så jeg vil 
anbefale at Folmer fortsætter. 



 
Dirigent: Folmer stiller op, er der andre der vil stille op. Vil du fortsætte. 
 
Folmer Pedersen: Jeg siger meget gerne ja. 
 
 
b. 1 revisorsuppleant (hvert år) 
 
Peder Sørensen ønsker genvalg. 
 
Bestyrelsen Frank Hansen: Peder er ikke til stede, men jeg har en videoen hvor 
Peder fortæller at han gerne vil genvælges. 
 
Dirigent: Jeg har set den og det er rigtigt Peder vil gerne genopstille og blev 
genvalgt. Tillykke til Peder Sørensen 
  
 
c. Valg af statsaut. revisor (hvert år) 
 
Genvalg til PWC 
 
Dirigent: Der er ingen kommentar, så det bliver vedtaget at PWC fortsætter. 
 
  
 

8. Bekendtgørelse af navne på ledere fra lokalafdelinger 
 
Fynboerne: Vibeke Borup, Ina Beck, Bente K. Larsen, Jutta Vikkelsø 
Whist : Angelo Bianchi 
Døveklub Østfyn: Ida Danekilde 
Poker: Kim Melander, Benny Gravesen og Mikael Lund. 
 
Bestyrelsen Karin Skorstengaard : Jeg har snakket med familier med børn, og jeg 
er blevet spurgt om vi kan arrangere noget for børnene, men det har jeg ikke 
ressourcer til. Jeg foreslår at der er en anden der tager sig af denne opgave.  
 
Medlem: Kunne det ikke ligge under kulturudvalget. 
 
Bestyrelsen Karin Skorstengaard: Fint bud fra et medlem, men kulturudvalget har 
mange opgaver og jeg har ikke ressourcer til det. 
 
Medlem: Det kunne også indgå i aktivitetscentret. 
 
Aktivitetslederen Malene Melander: Jeg er aktivitetsleder og jeg vil sige at det ikke 
kan lade sig gøre, vi skal adskille de penge vi får fra kommunen. Vi kan spørge  
Jeg vil gerne foreslå Signe Rasmussen. 
 




