KØBENHAVNS DØVES IDRÆTSFORENING DØVANIA
BROHUSGADE 17, 5.TV

STIFTET 9. JUNI 1904

2200 KØBENHAVN N

MAIL: BESTYRELSE@DOVANIA.DK

Generalforsamlingen søndag den 5. oktober 2014
Generalforsamlingen i festsalen bliver skudt i gang kl 13:00 og slutter kl. 17:20
Velkomst og start på generalforsamlingen præsenteres af formanden, Mikkel Zacharias Pedersen.
Der startes med prisuddelinger til de særligt aktive medlemmer i 2013:
Årets præstation:
Det er en golfspiller der er oppe i årene, der lige har vundet et guldmedalje, der fortjener denne pris: Ole
Artmann. Desværre har han ikke mulighed for at komme i dag, han har sin gave til gode.
Årets Leder:
Et engageret leder for kvindefodbold, der også har gjort en hel del for kvindefodbold: Brit Nøhr Pedersen.
Hun har fået et gavekort til Magasin
Årets Døvania:
Prisen gives til én, der er meget engageret i fodbold, han har været meget aktiv i døveligaen: Ali-Reza
Shiripour. Han har fået et gavekort til Magasin.
Årets Hold:
Holdet vandt 1866 stævnet, det er vi rigtig stolte over. Holdet er: Volleyball Holdet, André Kobberholm
modtager prisen som leder.
Der er følgende æresmedlemmer der er her idag Ib Steen Hansen, Erik Geisler, Knud Søndergaard og Elly
Noormagi, vi hilser dem velkommen.
1.Valg af dirigent
Forslag: Coilin Boylan Jeritslev
Alle accepterer.
Coilin Jeritslev takker for æren. Coilin har tjekket om generalforsamlingen er lovlig, og der er et problem:
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal udsendes mindst 6 uger inden, men dette blev ikke overholdt, da
indkaldelsen var lidt forsinket. Forklaringen er, at der har været problemer med at få regnskabet på plads
med revisoren, hvilket forklares senere af bestyrelsen.
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Der stemmes om det er accepteret at indkaldelsen kom for sent i forhold til vedtægterne.
Alle medlemmer accepterer, at der gøres en undtagelse denne gang.
Der er tjekket at de øvrige kriterier er opfyldt.
Antallet af deltagere til generalforsamlingen meddeles at være 23, tallet bekræftes når der er
stemmetællere valgt og de har talt.
2. Valg af referent
Forslag: Laura Omel Gottlieb Beyer.
Alle accepterer. Ingen bisidder.
3. Valg af to stemmetællere
Lulu Thystrup og Mikkel Z. Pedersen, vil gerne, og bliver accepteret.
De tæller antallet af medlemmer og kommer frem til 22 medlemmer.
Der bekendtgøres at der skal være mindst 12 stemmere før en beslutning er vedtaget.
4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse
Bestyrelsens årsberetning
Mikkel Z. Pedersen starter med at fortælle bestyrelsens årsberetning. 2013 har budt på problemer med
økonomien, da tilskuddet fra Københavns kommune er blevet mindre i forhold til de forgangne år. Tidligere
beregnedes tilskuddet pr. antal aktive timer pr. medlem, der er brugt på aktiviteter indenfor foreningen,
men nu ses der kun på antallet af medlemmer, og ydermere er der forskel på tilskuddet til medlemmer der
er over eller under 24 år.
Bestyrelsen beklager, at de ikke har været særligt synlige, det er på grund af tidsmangel som led i
skolearbejde og eksamen. Derfor vil de 3 fra bestyrelsen gå af, da de ikke kan give det de ellers gerne ville
til Døvania. De håber på at der er flere af den eventuelt lidt ældre generation der kan tage posterne og give
nyt liv til bestyrelsen.
Generalforsamlingen skulle have været i marts, og er blevet udsat til oktober. Årsagen til dette er, at der
var problemer i samarbejdet med en ekstern revisor, Heino Frederiksen. Han har desværre været meget
længe om at aflevere regnskabet, og der har været fejl i dem, han havde afleveret. Da samarbejdet gik i stå,
undersøgte bestyrelsen ham til bunds og fandt ud af, at han ikke er autoriseret revisor, hvilket betyder at vi
ikke kan klage over ham noget sted, og at tiden desværre er bare spildt. Ydermere fandt bestyrelsen ud af,
at revisoren desværre også er indblandet i nogle konkurssager, hvorfor samarbejdet ophævedes.
Derefter har kasseren i samarbejde med den folkevalgte revisor og æresmedlem, Knud Søndergaard lavet
et regnskab klar til i dag.
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Kommentarer fra medlemmerne:
Der udtrykkes en generel skuffelse over antallet af deltagere i dag, og at det ikke er første gang det sker.
Problemet med denne situation er, at der oftest er 3 ud af 7 udvalgsledere der deltager i
generalforsamlingen. Det er et sørgeligt signal at sende til resten af medlemmerne. Det bør være sådan, at
lederne som sådan, har pligt til at deltage i generalforsamlingen.
Det bemærkes, at dette ikke står i vedtægterne, men måske burde der sendes besked til lederne om deres
ansvar.
Udvalgsledernes årsberetning:
Det bemærkes, at der er skrevet meget i Døvania nyt, og der er derfor ikke behov for at gentage det, men
hvis der er kommentarer eller tilføjelser, så må man gerne sige til.
Æresmedlem Elly Noormagi har en tilføjelse til bowling afdelingen. Holdet har normalt træning i
Grøndalscenteret, men ved mødet 26. juni, fik de at vide at Københavns Kommune ville lukke bowlinghallen
i Grøndalscenteret pr januar 2015.
Årsagen er at Bowlingafdelingen derinde kører med stort underskud, der er talt til at være omkring 800.000
kr., i underskud. De selvstændige klubber, der bruger denne hal til træning var blevet enige om at begære
om overtagelse af driften derinde, så den ikke lukkes. Men denne begæring er desværre ikke nået frem. Så
lige nu ventes der besked om, om der skal findes en ny hal eller hvordan fremtiden ser ud for
medlemmerne af bowlingafdelingen.
Der stemmes om årsberetningerne kan godkendes. De godkendes.
5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kasper Lilja-Nielsen, kassereren, fremlægger årsregnskab.
Opsummering: Der er underskud på 6.942 kr, i forhold til sidste år, hvor der var underskud på 162.492 kr.
Så alt i alt er det gået bedre.
Der er flere forskellige dias, der bliver præsenteret for året 2013 i forhold til året 2012. Det ses, at der er
flere afdelinger der enten har underskud eller overskud, dette udlignes desværre ikke, og derfor er der
stadig minus på kontoen. En af de store poster er børn og unge afdelingen, der blev nedlagt ved sidste
generalforsamling, hvilket gav et minus på 68.284 kr, der skulle dækkes af hovedkassen. Men det ser lysere
ud fremover.
Et sted findes en difference, noteret som: ”diff:”: 363 kr.
Det er et difference, der ikke kan defineres, som bliver dækket af hovedkassen. Det accepteres, at
differencen er der, men bestyrelsen skal være opmærksom på den. Men gældsforpligtigelserne er gået ned
med 11.250 kr., hvilket er rigtig godt, så det går fremad med den konto.
Der kommenteres at ikke alle tallene i bund linjen er ens, hvilket de burde være. Det skal tages til
efterretning, at der ikke burde være forskel, man mener at årsagen til denne difference er at der er nedlagt
en afdeling (børn og unge), hvorfor bestyrelsen ikke har været opmærksom på disse tal. Men overordnet
ser det godt ud.
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Kommentar:
Rettet mod Herrefodbold.
Der udtrykkes skuffelse over deres store underskud, som bliver ved med at vokse. Der påpeges at der er
tale om mere end 130.000 kr i minus. Der er ingen anden afdeling, der er i nærheden af dette tal.
Der henvises til metoder som telefonbogs omdeling for at skaffe pengene.
Svar fra Mikkel Pedersen:
Har været i bestyrelsen i lidt mere end 6 år, først som suppleant.
Det er forståeligt, at man tænker på den måde, men på bundlinjen er det gået godt for dem, de har
overskud i år på 2.567 kr. så det går den rigtige vej. Men det er ærgerligt med det store underskud.
Bestyrelsen er i dialog med lederen, og er i gang med at udtænke strategier, som bærer frugt, ved at vise
større overskud i år.
Det kommer til at tage lang tid. Desværre er uddeling af telefonbøger ikke muligt, da selskabet der havde
den ordning, er gået ned.
Kommentar:
Der er for stor fokus på det gamle underskud, hvad med bowlingafdelingen, der også har minus. Og fodbold
er faktisk i plus hvis man ser på bundlinjen.
Svar:
Egenkapitalen dækker underskuddet, og der arbejdes mod at få det udlignet. Dog meddeles det at
bowlingholdet selv betaler for deltagelse i turneringer hver gang, udover de faste kontingenter.
Kommentar:
Ikke medlem, men fik lov af generalforsamlingen til at kommentere, at der mangler et afsnit i regnskabet,
der omhandler balancen om vi er i plus eller minus, det er ikke tydeligt fremlagt.
Svar:
Underskud, der kommer af at der skulle dækkes for børn og unges underskud fra hovedkassen.
Der ses specifikt på udvalgene.
Opsummering - 2013 i forhold til 2014
Badminton
Flere medlemmer, flere penge i kontingenter.
+528 kr.
Bowling
Færre medlemmer, færre penge i kontingenter.
Mindre underskud i forhold til 2012, der arbejdes på at finde balance.
Der udnyttes at der er egenkapital.
-30.211 kr.
Damefodbold
Færre medlemmer, mindre penge i kontingenter.
+7.781 kr.
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Golf
Flere medlemmer, flere penge i kontingenter
Der udnyttes at der er egenkapital.
-181 kr.
Herrefodbold
Færre medlemmer, mindre penge i kontingenter.
Der er færre omkostninger.
+2.567 kr.
Orientering
Færre medlemmer, mindre penge i kontingenter.
+4.168 kr.
Kommentar:
Der er i 2012 brugt 15.533 kr. i sportsmaterialer, hvad kan det være?
Svar:
Tøj til løberne, ja det var dyrt.
Vandsport
Færre medlemmer, mindre penge i kontingenter.
+5.083 kr.
Volleyball
Færre medlemmer, mindre penge i kontingenter.
Der er større udgifter i år, da der var behov for materialer, og holdet begyndte at deltage i flere turneringer.
Men stadig med plus:
+6.142 kr.
Kommentar:
40 kr. i indtægter? Der kunne ikke svares på spørgsmålet.
Hovedforeningen
Indtægter:
Kontingent-indbetalingerne er meget lavere end normalt. Motionisterne har i alt indbetalt 250 kr, hvilket
slet ikke kan passe med medlemstallet. Årsagen er nok Klubmodul, hvor flere medlemmer endnu ikke har
meldt deres dankort til.
Kommentar:
Er årsagen mon også at der er medlemmer der ikke kan finde ud af det? Der bør gøres noget ved det.
Svar:
Det er fra sidste år, der hvor vi lige havde fået det lavet, så det er stadig nyt for alle. Slet ikke
medlemmernes fejl.
Udgifter:
Man kan se, at der er skåret ned på mange af posterne. Børn og unge, og Ski afdelingen er nedlagt og der
skulle tilbagebetales underskud, derfor er der plus på Børn og Unge.
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Kommentar:
Der udtrykkes at der er behov for mere gennemsigtighed og overskuelighed, da der er mange detaljer der
kommer på skærmen, men man når ikke at få fat i det hele. Foreslår kasseren at lave det til en
generalforsamlingsvenlig udgave, og så kan de detaljerede oversigter ligge på bordene.
Svar:
Kasseren vil gerne tage det til efterretning til næste gang.
Kommentarer:
Der står at vi skylder penge, hvad er det vi skylder?
Svar:
Det er revisoren vi skylder penge, revisorens løn.
Kommentar fra folkevalgt revisor:
Den folkevalgte revisor skal blot tjekke op på om pengene er blevet brugt og noteret korrekt.
Der har været problemer med bilaget fra den revisor de har haft samarbejde med inden. Derfor har det
været et stort arbejde at få det hele klart til denne generalforsamling. Der anbefales at gennemtænke hvad
vi gør fremover, således vi ikke står i samme situation igen.
Der stemmes om årsregnskabet kan godkendes. Det godkendes.
6. Budget til orientering
Dette afsnit er blot til orientering.
Badminton
Forventes -1806,31 kr.
Bowling
Forventes -6400 kr.
Damefodbold
Forventes -425 kr.
Herrefodbold
Forventes -10.545 kr
Kommentarer:
Det er ikke godt nok, at der forventes sådan et stort underskud hos herrefodbold, som nævnt tidligere skal
der gøres noget for at få det store minus ned. Skal ikke være større end det er nu.
Der foreslås, at der holdes et møde for Herrefodbold, så de kan lægge en strategi for fremtiden, fx. salg af
lotteri-kuponer, eller andre lignende.
Svar:
Årsagen til denne forventning er, at der ikke er indberegnet transportpenge fra DHIF og FOS.
Der har også været en del problemer med at spillere, der har meldt afbud til kamp i sidste øjeblik, så holdet
ikke kan stille op. Det har på længere sigt betydet bøder til Døvania. Og dette har vi taget forbehold for.
Som man kan se, så står der 0 kr. ved sportsmaterialer. Da der er nok materialer oppe på loftet og det
forventes, at man bruger dem og ikke altid beder om nyt.
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Golf.
Forventes + 2.150 kr.
Orientering
Forventes -630 kr.
Vandsport
Forventes + 7.646 kr.
Kommentar:
Hvad med at de rige udvalg hjælper Herrefodbold? Da de har pengene.
Svar:
Det er helt op til de rige udvalgs medlemmer.
Men det gør ikke nogen forskel på bundlinjen for det bliver alligevel modregnet i sidste ende.
Men det er rigtig vigtigt at vi skal være opmærksomme og hjælpe hinanden.
Volleyball.
Forventes - 20.200 kr.
Årsagen er at der ansættes en træner, så lønnen skal beregnes.
Hovedforeningen.
Forventes + 10.000 kr.
Årsagen er at FOS tilskuddet kommer til at stige. Og forhåbentligt får vi tilbagebetaling fra revisoren for
hans løn.
Der opdages at der er en fejl i regnskabet ved DHIF, så bundlinjen bliver korrigeret med plus 10.000 kr.
Forventes overskud på 80.000 kr.
Kommentar:
Der skulle have været en kopi af dette budget på hjemmesiden, så man kunne kigge det igennem inden
generalforsamlingen.
Svar:
Det tages til efterretning.
7. Kontingenter
Dette punkt er på, da der er kommet ny procedure, og normalt er det bestyrelsen, der bestemmer det
meste, men her er der mulighed for at diskutere det igennem mellem medlemmerne og bestyrelsen.
Kommentar:
Imellem vandsportsmedlemmer har der været utilfredshed omkring at kontingenterne bliver betalt
kvartalsvis, og ikke på traditionel vis en gang årligt.
Der er nervøsitet omkring, at der vil være frafald blandt medlemmerne på grund af det nye
opkrævningssystem, samt der efterlyses fleksibilitet.
Svar:
Klubmodul er forholdsvis ny for Døvania, derfor var det ventet, at der nok ville være nogle ting, der lige
skulle læres. Årsagen til valget er, at den administrative del af bestyrelsens arbejde kunne mindskes.
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Således at bestyrelsen kan have mere tid til andre vigtigere ting.
Det smarte ved Klubmodulet er at medlemmerne kan betale kontingenter via dankort/ betalingskort, og
derfor bliver det administrative arbejde mindsket. Alligevel kan størstedelen af medlemmerne ikke betale
med deres kort. Det er hovedsageligt på grund af, at deres kort er debet kort, hvilket betyder at Klubmodul
ikke har mulighed for at opkræve kontingenter løbende med det kort. Dette var vi ikke klar over før, så vi
arbejder derfor allerede på en anden løsning, så alle medlemmer kan betale deres kontingenter til tiden.
Derudover er det en fordel for nye medlemmer, der melder sig ind sidst i perioden. Med Klubmodul
behøver de ikke betale den fulde pris for hele perioden.
8. Behandling af forslag
a. Ændringsforslag til vedtægter:
6.10. Bestyrelsesmøder foregår på dansk tegnsprog.
-6.10
Årsagen til at man ønsker det stadfæstet, at der skal bruges tegnsprog til bestyrelsesmøder, er i forhold til
det næste forslag, der lyder, at en person, der ikke er medlem af Døvania, alligevel kan komme ind i
bestyrelsen. Dvs man behøver ikke at være medlem for at kunne blive valgt ind.
De fleste udefra ville så være dem der evt. ikke har høretab.
Kommentar:
Det er man ikke helt enig med bestyrelsen i, for kravet kan skræmme de interesserede der selv ikke er sikre
på deres tegnsprogsevner væk.
Der hersker en generel enighed om, at det ikke skal vedtages.
Forslaget trækkes tilbage.
Svar:
Forslaget trækkes tilbage, men årsagen er at åbne op for nogen der er interesserede, fordi der generelt har
været manglende interesse for at besætte bestyrelsesposterne internt blandt medlemmerne.
Forslag til ændring af punkt 6.1.:
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og tre repræsentanter. Kun
medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Foruden bestyrelsen deltager udvalgs- og
afdelingslederne i samrådsmøderne.
Kommentar:
DDI er ved at se på den samme problemstilling med manglende folk, og medlemstal.
De er i gang med at lave udvalg der skal varetage disse problemstillinger.
Der er enighed om at det skal ventes til DDI får set tingene igennem og fortæller hvordan de vil gribe det
an. For det kan måske være at Døvania skal gøre det samme som dem.
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Svar:
Baggrunden for dette er at sikre at bestyrelsen stadig består, på grund af den faldende interesse for at
komme ind i bestyrelsen.
Vedtages ikke.

9. Valg af bestyrelse:
a. Formand (lige år):
Mikkel Z. Pedersen stiller ikke op igen.
Der er ingen der stiller op til formandsposten.
Der diskuteres om man kan gå udenom vedtægterne og lade den ny bestyrelse udpege en formand fra
deres egne rækker. Men der er en enighed at man skal ikke gå udenom vedtægterne.
Søren Sparre, ønsker måske at stille op, men vil gerne have mere at vide om, hvilke ansvarsområder man
har som formand.
Der meddeles, at der ikke er den store forskel mellem formand og andre bestyrelsesmedlemmer. Men
formanden skal bare have styr på det meste og skabe overblik.
Der bruges ca 5-20 timer om måneden, alt efter hvad der sker i den periode.
Er der turneringer m.m., kan timerne godt stige lidt den måned.
Søren er interesseret, men af personlige årsager kan han ikke i januar-februar. Hvilket gør det til en dårlig
strategi.
Der er udbredt enighed om at der skal findes en formand, der kan være der, da bestyrelsen har brug for alle
ressourcer derinde.
Der foreslås at Mikkel Pedersen bliver på posten til næste generalforsamling.
Det ønsker han ikke, for han har ikke ressourcer til det, desværre.
Forslag fra medlemmer:
Christian Høybye, selvom han ikke er medlem, Christian takker JA til posten frem til næste
generalforsamling.
Målet vil være at se vedtægterne igennem og eventuelt i samarbejde med DDI nå frem til et bedre løsning
med de forskellige problemstillinger Døvania møder.
Christian er ikke medlem, men han betalte medlemskabet med det samme, så han gyldigt kan blive
formand.
Alle stemmer for.
Ny formand: Christian Høybye.
b. Kasserer (ulige år) OBS: Kasper Lilja-Nielsen ikke på valg.
Kassereren forbliver Kasper Lilja-Nielsen.
c. Tre repræsentanter (hvert år)
Victor Thystrup og Gopika Pararajasingam træder ud. De nye repræsentanter bliver:
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André Kobberholm genopstiller.
Søren Sparre stiller op
Lulu Thystrup stiller op
Der stemmes, og alle stemmer for
Godkendt.
Ny bestyrelse: André Kopperholm, Søren Sparre og Lulu Thystrup.
d. To suppleanter (hvert år)
Jonas Andersson genopstiller
Mikkel Z. Pedersen opstiller
Der stemmes, og alle stemmer for.
Godkendt.
10. Præsentation
11. Valg af 2 revisorer (hvert år)
Knud Søndergaard
Erik Geisler
Begge vil gerne fortsætte
Der stemmes, og alle stemmer for.
Godkendt.
12. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)
Gopika Pararajasingam stiller op.
Der stemmes, alle stemmer for.
Godkendt
13. Valg af valgkomite (hvert år)
Anders Kirchheiner og Maja Gry Toft ønsker ikke at fortsætte.
Ingen stiller op, alle accepterer at bestyrelsen får en fuldmagt til at finde 2 medlemmer til valgkomiteen.
Bestyrelsen får fuldmagt.
14. Eventuelt
Der ytres ønske om, at der bliver lavet en vejledning i, hvordan man bruger klubmodul.
Bestyrelsen erkender, at de ikke har været gode til at få det gjort.
De vil gerne sørge for at der kommer en vejledning på hjemmesiden.
Der er forslag om at lave forskellige aktiviteter for at samle hele Døvania, på tværs af grene og alder.
Ib Steen Hansen vil gerne påtage sig denne opgave.
Kasserer, Kasper Lilja-Nielsen, orienterer at han træder tilbage ved næste generalforsamling.
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Mikkel Z. Pedersen, slutter forsamlingen af, og takker de frivillige der er kommet til og har hjulpet Døvania i
dag.
LÆNGE LEVE DØVANIA.

Referent:
5. 10. 14.
Laura Omel Gottlieb Beyer

Dirigent:
Coilin P.B. Jeritslev.
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