Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Årsberetning 2015

I løbet af 2015 afgik to æresmedlemmer ved døden:
Elly Noormagi
Børge Græbe
Æret være deres minde.

Generalforsamling
Søndag den 15. marts blev idrætsforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdt, og bestyrelsen
synes, at de forskellige små tiltag for at gøre generalforsamling attraktiv og interessant var lykkedes meget
godt. Der kom ændringer i bestyrelsen: Jonas Andersson, Louise G. Thystrup og Søren B. Sparre trådte ud af
bestyrelsen, og på deres pladser kom Emil Clemmensen og Kasper Lilja-Nielsen. Kasper skiftede plads fra
kasserer til bestyrelsesmedlem, og generalforsamlingen kunne ikke finde en ny kasserer, så bestyrelsen fik
fuldmagt til at finde en ny. På suppleantposterne sagde vi farvel til Mikkel Pedersen og Jonas Andersson og
goddag til Rune Andersson og Charly Witt.

Bestyrelsens sammensætning undervejs
Vi har arbejdet meget på at finde en, der kan varetage kassererposten, men til sidst besluttede bestyrelsen
at omdanne kassererposten til en bestyrelsesmedlemspost, for vi havde behov for fuld styrke i bestyrelsen
for at kunne afholde FU-møder og efterkomme opgaverne. Vi fik så Rune Andersson ind på den post fra
suppleantposten.
Undervejs har bestyrelsen foretaget forskellige rokader:
Kasper Lilja-Nielsen: bestyrelsesmedlem til suppleant
Charly Witt: suppleant til bestyrelsesmedlem
André Kobberholm: næstformand til bestyrelsesmedlem
Emil Clemmensen: bestyrelsesmedlem til næstformand.
Årsagerne til rokaderne var:
Kasper ønskede mindre tid til bestyrelsesarbejdet af private årsager.
André Kobberholm ville koncentrere sig om sine studier og sine nye Døvania-opgaver (webmaster på
hjemmesiden, medlemslister).
Emil Clemmensen ønskede at arbejde mere med seriøse og vigtige opgaver for Døvania.
Disse rokader har været stærkt medvirkende til at der skal foretages ændringer i idrætsforeningens
vedtægter. VI har måttet forklare over for myndighederne og forbund, at vi ikke længere har en kasserer,
og det er bestyrelsen, der har ansvaret for regnskabet. Oftest er det næstformanden, der underskriver på
kassererens vegne, men alle steder har vi mødt med stor forståelse, og det ser ud, som om at der er flere
andre foreninger, der har samme problemer med at finde en kasserer.
Opgavefordelingen i bestyrelsen har været god, men på nogle områder har der været pres på, fordi 2015
har budt meget på oprydningsopgaver, omstruktureringer, indførelse af nye procedurer og stort
ressourcetræk på nogle idrætsgrene.
Bestyrelsen ser nu meget positivt på arbejdet i 2016, for nu er der plads til kreativitet og nye opgaver, for
alle de ”dumme” opgaver er ryddet af vejen, og der er indført nye procedurer/systemer, som gør det
nemmere at administrere medlemmer og styre bogføringen samtidig.

Dog vurderer bestyrelsen, at der skal vælges nye folk på generalforsamlingen i marts måned. Der skal folk
til 2 måske 3 bestyrelsesposter incl. formandsposten. Denne gang skal vi være bedre til at stille krav til
eventuelle kandidater og holde det fremover, hvis vi skal fortsætte med at have en stærk Døvania. Det
lyder bedre end i starten af året, hvor vi snakkede om at have en styrket Døvania.

Ny hjemmeside
Idrætsforeningen har fået en god og effektiv hjemmeside, som er godt kørende nu for tiden. Det eneste,
der mangler, er at der kommer mange nyheder og at hjemmesiden skal være selvfinansierende via
annonceindtægterne.
Der satses nu på at også finde muligheder for at få dækket omkostningerne ved at arbejde med nyhederne,
hvis vi vil udnytte flere muligheder med hjemmesiden f.eks. transport til begivenhederne, live streaming
ved Døvanias arrangementer/turneringer – ja ideerne kan være mange. Der hersker heller ikke tvivl om, at
ideerne kræver frivillige, der kan afse tid og kræfter til arbejde med hjemmesiden. Videobreve er helt
bestemt en god ide, men arbejdet med dem er mere tidskrævende, end man havde forestillet sig.
Bestyrelsen har også leveret de månedlige nyheder om hvad der rører sig omkring Døvania, og vi håber, at
nyhederne er interessante nok, at de bliver læst af vore medlemmer.

Sponsorarbejde
Det er ikke en nem opgave at finde en hovedsponsor eller flere delsponsorer til Døvania. FU har været i
dialog med nogle tolkefirmaer og snakket om muligheder, men da DNTM (Den Nationale TolkeMyndighed)
kom med en særlig udmelding om at man ikke synes godt om, at tolkefirmaer anvender de offentlige midler
tjent gennem tolkeopgaver for døve til at give gaver eller sponsorater til gavn for døve.
Bestyrelsen har tænkt på at nedsætte et sponsorudvalg med personer, der udelukkende kun koncentrerer
sig om at skaffe sponsorer, således at bestyrelsen kan aflastes på det område.

Medlemslistens bevægelser
Det sidste halvår har vi haft meget fokus på oprydningen i medlemslisten, og vi kedeligt nok efter arbejdet
fik sat flere medlemmer på skyldnerlisten. Idrætslederne kommer på banen nu og hjælper med at holde
styr på hvem kommer til træning. Der sættes mere fokus på det i 2016, at såfremt man ikke har betalt
kontingent til tiden, bliver man straks spærret fra træning og kampe.
Efter 3 år med forskellige lister synes vi, at det er lykkedes meget godt, samt at vi har et godt overblik over
vore medlemmer og restancerne. Vi mangler nu samkørsel med DDI omkring registrering af DDI-andele.

Regnskab og egenkapital
Regnskabets overskud kommer pænt bag på bestyrelsen, når man tænker på, at vi har budgetteret med et
underskud på godt 30.000 kr. Bestyrelsen synes dog ikke, at der har været sparet meget på pengene i
forhold til starten på året, da budgetterne blev lavet. Overskuddet skal ikke virke som en slags sovepude for
idrætsforeningen, og vi har kørt en meget god proces med udarbejdelsen af budgetterne for det nye år
2016.

Inden sommerferien fik vi løst problemet med egenkapitalen for herrefodbold, som vi har skrevet om
gennem et nyhedsbrev på hjemmesiden. Det var dejligt, at bestyrelsens bud på en løsning kunne
accepteres hos de forskellige idrætsgrene, så vi slipper for at inddrage generalforsamlingen i beslutningen.
Desværre kunne vi ikke holde vores medlemstal og haltimer højt nok til at kunne beholde hele FOStilskuddet for 2015. Vi måtte tilbagebetale godt 15.000 kr., og lige før årsskiftet kom der en mail fra FOS om
at der var ekstrabevilget godt 5.000 kr. som følge af et uventet overskud i deres puljer. Vi siger tak til FOS
for de ekstra penge.

Idrætsgrenene – hvordan fungerer det for bestyrelsen
Bestyrelsen synes, at det går rigtigt godt med samarbejdet mellem bestyrelsen og idrætslederne.
Koordinationsmøderne er blevet spændende og inspirerende, og der snakkes rigtigt godt sammen. På årets
sidste koordinationsmøde fik vi gennemført en masse procedurer, snakket meget om regnskab og budget
og givet hinanden opbakning. Alle idrætslederne har været særdeles flittige og seriøse med deres
budgetter og alle budgetter blev afleveret og godkendt en måned før tid, hvilket er meget imponerende.
Bestyrelsen glæder sig meget til at holde styr på medlemmerne i det nye år og arbejde sammen for at få
flere til at være medlem af Døvania.
Desværre har arbejdet også kostet ekstra ressourcer for bestyrelsen på visse områder. Fodboldområdet for
herrer (Herrefodbold og Herrefutsal) har udfordret bestyrelsen meget ressourcemæssigt. Ikke kun
fodboldområdet har givet tanker til efterstof, for der har også været sager fra andre idrætsgrene på
bestyrelsesbordet, som kunne været undgået, hvis der var grebet anderledes an.
Vandsportområdet blev delt op i to i håb om, at der kan arbejdes mere på at få flere medlemmer til
dykningsområdet. Vi fik så Dykning udskilt fra Vandsport, og FU har forsøgt at sparre ved at give ideer og
råd om, hvordan der kan arbejdes videre med hvervningskampagnen. Desværre svarede motivationen ikke
til bestyrelsens forventninger, og det ser sandsynligt ud til, at idrætsgrenen bliver nedlagt på
generalforsamlingen, hvis ikke flere melder sig til inden da.
Bestyrelsen vil forsøge i det nye år at finde muligheder for at lave arrangementer for motionisterne, sådan
at flere idrætsgrene kan blandes på tværs og tilbyde aktiviteter på et lavere niveau, så alle i alle aldre kan
deltage.

CFR og DIF
CFR står for Central ForeningsRegister, og systemet anvendes hos DIF (Danmarks IdrætsForbund). I februar
fik Døvania en mail fra en projektmedarbejder i DIF med bemærkningen om at Døvania har udført
fejlregistereringer af vore medlemmer i CFR. Døvania har blot udført registreringer anvist fra Dansk
Handicap IdrætsForbund (DHIF) gennem Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI).
Døvania sendte herefter en mail til DDI og udbad sig svar om hvad der skulle gøres. DDI meldte tilbage at
forbundet ville tage det op sammen med DHIF hos DIF for at finde en løsning, men dialogen kom vist aldrig i
gang igen.
DDI fik så en mail fra os med den ekstra oplysning om at der igen skal registreres hos CFR inden udgangen
af januar måned, så Døvania vil gerne have instrukser for hvordan der skal registreres – ligesom forrige

gang eller efter DIF’s anvisninger. DDI lovede at tage emnet på med deres månedlige møder med DHIF og
vende tilbage hurtigt som muligt.

Repræsentantskabsmøde og klubseminarer
I løbet af 2015 har Døvania været repræsenteret under DDI’s repræsentantskabsmøde og 2 klubseminarer.
Repræsentantskabsmødet foregik i Køge i april måned, og programmet der var meget sammenpresset, men
vi nåede det hele igennem. Af relevante ting, der skete under repræsentantskabsmødet, var at forbundet
fik gennemført de ønskede vedtægtsændringer og strukturændringsforslaget om at alle aktive
idrætsudøvere i tilsluttede klubber skulle betale en DDI-andel, og den gamle DDI-licens vil bortfalde.
Der var klubseminarer i marts og november måned, hvor klubberne kom tættere på hinanden efterhånden
som tiden gik. På novembermødet kunne vi konstatere at Døvanias initiativ til at lave en fælles aftale om at
hjælpe hinanden på forskellige områder blev underskrevet af alle klubber, og aftalen hedder
Gentlemansaftalen, som kan gå hen og blive historisk, hvis alle lever op til aftalens indhold.
Gentlemansaftalen kan være medvirkende til, at døveidrætten holdes i live i længere tid, end man nok ville
have troet.

To turneringer og en medlemsfest
Bestyrelse har været rigtigt glade for at det er os lykkedes os at gennemføre følgende arrangementer med
stor succes:
Futsalstævnet ”tc1866 futsal”, som blev afviklet lørdag den 11. april i Valbyhallen. Der skal lyde en stor tak
til arrangementudvalget bestående af Morten Boye Nielsen, Anders Kirchheiner og Nana Søltoft. Vi skal
også huske at sige tak for et fremragende samarbejde sammen med Døveforeningen af 1866, som stod for
festen efter stævnet. Alle så ud til at have hygget sig rigtigt godt sammen og der kunne ikke være flere til
sidst, at vi desværre måtte afvise nogle medlemmer. Det var vi oprigtigt kede af, men vi skulle følge
døveforeningens anvisninger.
Volleyballstævnet med det spøjse navn ”DØWOLLEY” blev gennemført i Sundbyhallen på Amager den 17.
oktober. André Kobberholm og Nina Bantz skal have et kæmpestort skulderklap for deres dygtige arbejde
omkring stævnet, og styringen af stævnets kampe og dommerpåsætninger blev klaret med bravour af
Dorte Jensen og Sabine Brink. Igen kunne vi opleve en fed fest i Brohusgade efter stævnet, og det var
ungdomsklubben Absalon, der stod for festen. Der var over 80 til festen, og stemningen var helt fantastisk!
Den bedste fest må have været vores egen medlemsfest, som foregik lørdag den 12. september, for blev
bestyrelsen virkelig udfordret af vore søde fodboldtøser med forskellige opgaver, og vi har nydt det og
medlemmerne har også moret sig. Pigerne fra Damefodbold skal have en megastor tak for deres flotte
arbejde for, at medlemmerne har følt sig underholdt, og vi kedede os aldrig under hele forløbet.

Døvanias landsholdspillere
Der har været spillere fra Badminton, Bowling, Håndbold, Orientering, Herrefodbold, Herrefutsal,
Damefodbold og Golf på DDIs landshold. Disse spillere skal også have stor ros for deres engagement og iver
for at vise, at døveidrætten lever i bedste velgående, og at andre lande lægger mærke til os.

Tak til…
Hermed vil bestyrelsen takke alle æresmedlemmer, medlemmer, ledere og ikke mindst frivillige for deres
engagement og virke for idrætsforeningen.

LÆNGE LEVE DØVANIA!

På bestyrelsens vegne
Christian Høybye
formand

