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Referat fra ordinær generalforsamling i Fyns Døveforening 

Søndag d. 19. september 2021 

 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

Daniel Vest blev valgt. 

 

b. Referent 

Tine Lind blev valgt. 

 

c. Bisidder 

Dirigenten skønnede, det ikke var nødvendigt med en bisidder. 

 

d. 2 stemmetællere 

Dirigenten foreslog 3 stemmetæller, 1 på hvert langbord.  

Benny Gravesen, Pav Nielsen og Gunhild Jacobsen stillede op.  

Herefter blev det konstateret, der var 50 medlemmer og 2 ikke medlemmer til stede. 

 

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning 

Forsamlingen mindedes de afdøde medlemmer.  

 

Bestyrelsen udnævnte et nyt æresmedlem, Lis Danekilde. Hun blev meget overrasket og 

var mundlam. Stor applaus fra forsamlingen.  

 

Et medlem synes, vi har et flot Døvehus indvendigt, men udvendigt er det grimt og pinligt. 

Ansæt en ny vicevært eller en havemand til at tage sig af haven, det er vigtigt haven 

fremstår flot og vedligeholdt. Opbakning fra forsamlingen.  

Formanden fortæller, der er planlagt et møde med viceværten i den kommende uge, for 

bestyrelsen er heller ikke tilfreds med det udvendige.  

Et medlem mener, at viceværten skylder foreningen penge, for viceværten har nedslag i 

husleje, men det stemmer ikke med det arbejde, han yder for foreningen. Det er nemt at få 

viceværten ud, men meget sværere at skaffe en ny vicevært.  

Der bliver forslået, at viceværten/havemanden og udlejningsansvarlig bliver delt op i 2 

personer.  

 

Et medlem synes, det er pinligt, at foreningen ikke har skaffet en hjertestarter, der har 

været tale om det i 2017. Foreningen har søgt om en hjertestarter hos TrygFonden, 

foreningen afventer svar.  
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Et medlem mener, at årsberetningen skal godkendes og ikke blot være til orientering. 

Medlemmet mener også, at bestyrelsen skal komme med et indkommen forslag til næste 

generalforsamling om, at årsberetning skal godkendes.  

 

Et medlem mener ikke, det er nødvendigt med godkendelse af årsberetning, det er blot en 

fortælling om hvad der er sket i løbet af et år – der er ikke nogen, der kan ændre på det, 

der er sket. Man kan som medlem kan komme med protest til årsberetningen, hvis man er 

utilfreds med bestyrelsens arbejde, det vil blive skrevet ned i referatet. Det er ikke 

bestyrelsen, der skal komme med indkommen forslag, for det er ikke bestyrelsens ønske – 

medlemmet, som ønsker det, kan selv komme med et indkommen forslag. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

En del af foreningens fondspenge/§18 midler er hensat til 2021 grundet corona.  

 

Foreningen har et underskud på 1.996 kr. og ejendommen har et overskud på 248.788 kr.  

 

Et medlem vil gerne vide, hvor meget lejeindtægt kommer fra udlejning af festlokale? 

Svaret hertil er, at det kan man se under note 11.  

 

Et medlem vil gerne vide, hvor mange medlemmer er der tilbage af Dansk 

Døvstummeforenings Fond? Bestyrelsen vil gerne undersøge det.  

Medlemmet mener, at pengene skal bruges til investeringer i foreningen, evt. til 

jubilæumsfesten der var.  

 

Et medlem mener, at pengene er foreningens penge og det er med at bruge de penge til 

større investeringer, fx nye bærbare computere.  

 

Et medlem har undersøgt historien bag Dansk Døvstummeforenings Fond; foreningen 

oprettede i 1911 sygekassen som er statsanerkendt, hvor man kunne søge om penge, hvis 

man var syg. Der skulle betales kontingent til sygekassen. Der var medlemmer fra 

forskellige byer i hele Danmark. Sygekassen i Fyn var en af de rigeste sygekasser.  

I 1960 blev sygekassen nedlagt. Det kunne mærkes hos foreningen, da der kom færre og 

færre medlemmer til arrangementerne. De fleste medlemmer boede ude på landet, de 

kom i foreningen når der skulle betales kontingent, men fordi sygekassen blev nedlagt, så 

kom de ikke mere i foreningen. I 1963 blev sygekassen i Dansk Døvstummeforening opløst. 

Der var en formue på 69.000 kr. i obligationer, som blev overført til Fyns Døveforening, 

formuen var båndlagt med fundats, så der kan komme renter på (10%) og i dag er der cirka 

82.000 kr.  

Et medlem i Fyns Døveforening; Harry Andersen, kæmpede for de penge, at pengene skulle 

til Odense Døveforening, da hjemstedet for Dansk Døvstummeforening var Odense.   

Dansk Døvstummeforening yder begravelseshjælp på 150 kr. Man kunne som medlem søge 

om tilskud til udflugter, Pennen medlemsblad, juletræsfester mm.  
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Et medlem foreslår, at hvis foreningen får afslag på hjertestarter, at der bruges penge på at 

købe en hjertestarter.  

 

Et medlem ønsker, at forsamlingen skal stemme om, hvad pengene skal bruges til, så 

bestyrelsen ikke står i skydeskive senere, fordi man ikke er enig i, hvad bestyrelsen har 

besluttet pengene skal bruges til.  

 

Bestyrelsen foreslår, at pengene bruges på jubilæumsfest (ca. 35.000 kr.), forbedre 

internettet i foreningen, hjertestarter og restbeløbet kan hensættes til næste 

jubilæumsfest.  

 

Et medlem foreslår, der skal vandmålere på i alle lejlighederne. Svaret hertil er, at det er 

noget beboerne skal skrive under på, at de er enige.  

 

Afstemningen viser, at der er 1, der er imod at pengene bruges og resten er for.  

 

Et medlem vil gerne vide, hvorfor der i regnskabet står Bowling 1999 på 1.784 kr.? De er 

nedlagt for 3 år siden. Bestyrelsen svarer, at i flg. en aftale med dem skal pengene 

opbevares i 5 år.  

 

Regnskabet blev herefter godkendt med flertal. 

 

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.  

 

Budgettet blev gennemgået efter ønske fra et medlem.  

 

Et medlem foreslår, at der fremadrettet laves en kolonne ved siden af årsregnskabet med 

budget, på den måde kan man som medlem se budgettet og det vil spare tid til 

generalforsamlingen. Bestyrelsen er enig og vil gerne tage det til efterretning.  

 

Et medlem mener, det er vigtigt, der skrives på i budget, hvilke tilskud foreningen får, hvor 

mange penge der er i de forskellige udvalg og større ejendomsprojekter, det er disse penge 

som kører foreningen. Et budget kan ændre sig mange gange undervejs.  

 

6. Valg af bestyrelse 

Inden vi gik til valg af bestyrelse, var der en bemærkning om, at der er ændringer i forhold 

til, hvad der stod i indkaldelsen. Enkelte personer i bestyrelsen har valgt at fortsætte, hvor 

de i indkaldelsen stod til at stoppe.  
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Begrundelsen er, at der er kort tid til næste generalforsamling og bestyrelsen vil helst 

afslutte 2021 sammen mht. regnskab, projekter mm.  

 

a. Formand (hvert år) 

Frank H. Hansen blev genvalgt.  

 

b. Kasserer (ulige år) 

Jan Thyge Pedersen blev genvalgt via fuldmagt.  

 

c. Ejendomsleder (lige år) 

Jan Elmer Pedersen er ikke på valg. 

 

d. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 

Kim Melander blev genvalgt. 

 

e. Bestyrelsesmedlem (lige år) 

Gunhild Jacobsen er ikke på valg. 

 

f. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 

Karin Skorstengaard blev genvalgt via fuldmagt. 

 

g. Bestyrelsesmedlem (lige år) 

Camilla K. Huzell ønskede ikke at fortsætte.  

Der stillede 2 kandidater; Anja Jane Rodda og Mads Treldal Skøt, op til posten, så der 

skulle afstemning til.  

Mads fortæller, han har været frivillig i foreningen før, siddet i bestyrelsen, været 

frivillig den seneste år som repræsentant til DDLs foreningsnetværksmøder.  

Anja fortæller, hun har siddet som suppleant, nu vil hun gerne ind i bestyrelsen, der er 

et godt samarbejde i bestyrelsen og godt sammenhold.  

 

Der var 52 medlemmer til stede.  

 

Skriftlig afstemning viser: 

Anja Jane Rodda 47 stemmer 

Mads Treldal Skøt 4 stemmer 

Blank  1 stemme 

 

Anja Jane Rodda blev herefter valgt som bestyrelsesmedlem. 

 

h. 1. suppleant (ulige år) 

Anja Jane Rodda er valgt ind som bestyrelsesmedlem.  

3 kandidater stillede op til suppleantposten. 
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Camilla K. Huzell via fuldmagt, Mads Treldal Skøt og Jacob Nordstjerne Gade.  

Jacob fortæller, at han vil gerne bestyrelsesarbejde fremtidigt og suppleantposten er en 

god begyndelse. Han sidder i kulturudvalget nu.  

 

Skriftlig afstemning viser: 

Camilla K. Huzell 13 stemmer 

Mads Treldal Skøt 4 stemmer 

Jacob Nordstjerne Gade 33 stemmer 

Blank  2 stemmer  

 

Jacob Nordstjerne Gade er valgt som 1. suppleant.  

 

i. 2. suppleant (lige år) 

Pav Nielsen er ikke på valg. 

 

7. Valg af revisorer 

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

Benny Gravesen er på valg og han genopstillede.  

Folmer Pedersen er ikke på valg. 

 

b. 1 revisorsuppleant (hvert år) 

Peder Sørensen blev genvalgt. 

 

c. Valg af registreret/statsautoriseret revisor (hvert år) 

PWC blev genvalgt. 

 

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, Jacob Nordstjerne Gade og Benny Hammer 

 

Whist: Leo Petersen, Bent Sivgaard og Flemming Jensen 

 

Familie: Signe Rasmussen 

 

Døveklub Østfyn: Ida Danekilde 

 

Poker: Benny Gravesen, Mikael Lund og Pav Nielsen 

 

Aktivitetscenter: Grethe Søndersø, Lene Guldberg, Pav Nielsen og Anni Alex Nielsen 
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Spisevenner: Birgitte Jacobsen, Pav Nielsen, Anne Grethe Hansen, Carsten Asmussen og 

Jacob Nordstjerne Gade 

 

IT-café: Isabelle Malmborg, Anni Alex Nielsen, Stine Rytter og Anne Grethe Hansen 

 

Aktivitetsmedarbejder Malene Melander roser for de mange frivillige i foreningen, men 

foreningen har brug for endnu flere. Grupperne (aktivitetscenter, Spisevenner og IT-cafe) 

er sårbare ved sygdom, hvis én frivillig bliver syg, er der risiko for at skulle aflyse og det vil 

være rigtigt synd for deltagerne. Henvendelse til Malene Melander hvis man gerne vil være 

frivillig. 

 

 

 

Dato:     Dato: 21. september 2021 

 

 

 

Daniel Vest    Tine Lind 

Dirigent    Referent  

29.09.2021


