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Referat af LK. Døvanias generalforsamling 11. marts 2017.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg afreferent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsens, udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse
5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
6. Budget til orientering
7. Behandling af forslag
8. Valg af bestyrelse:

a. Formand (hvert år)
b. To repræsentanter (ulige år)
c. To repræsentanter (lige år)
d. To suppleanter (hvert år)

9. Valg af 2 revisorer (hvert år)

Valg af dirigent
Klaus Huse blev valgt med klapsalver.

Valg af referent
Bestyrelsen indstiller Aleksander Madsen Kirkegaard. Han vælges med applaus.

Valg af to stemmetællere
Gopika Pararajasingam påtager sig at tælle højre side af salen og André Kobberholm påtager sig venstre.

Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til

godkendelse
Fordi en leder er nødt til at gå snart, anmoder bestyrelsen om at udvalgenes beretning tages først og
bestyrelsens bagefter. Generalforsamlingen kan tilslutte sig dette.

Rune, leder af Døvania Volleyball fortæller om volleyball:

Døvanla Volleyball 2016

Af Rune Andersson, leder

Vi havde et rigtigt godt år i 2016, hvor der skete en masse ting:

- At vi vandt andenpladsen ved det sidste Odin-stævne i foråret.

- At der blev etableret et nyt udvalg og fundet en ny leder til medlemsmødet i januar.

- At vi vandt førstepladsen i B-rækken i DGTs stævne for sæsonen 15-16.

- At vi fik nye træningstider efter sommeren 2016, som gælder i to år.

- At vi havde en fantastisk sommerfest på Tobias båd.

- At vi vandt 1. pladsen i Vejle hos Vikings stævne.

Længe leve Dovania Volleyball!
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Christian Høybye fortæller for Badminton, da lederen Jesper Søndergaard er forhindret.

Døvania Badminton 2016
Af Jesper Søndergaard, leder

Det har været et godt år med stabilt og pænt fremmøde af medlemmerne, og der er kommet nye

medlemmer, men nogle har også meldt sig ud.

Flere DØvania spillere blev udtaget til bruttolandsholdets fællestræning, hvilket er meget flot!

Mange af medlemmerne har udviklet sig en hel del som spillere. Det glæder mig meget til at se, hvor

meget de når om et par år.

I Døvania Badminton har alle været gode til at hjælpe hinanden med at dele ansvar.

Døvania-spillere har deltaget i et par internationale badmintonstævner, hvor blandet andet en vandt

fransk mesterskab i hold i Beasscon, en vandt i double, mix og single nr. . i Wien, Østrig. Døvania har

også sat sit mærke i flere turneringer f.eks. i Rosenheim, Tyskland med resultaterne single nr. 2 og

double nr. 1.

Jeg håber, at flere af spillerne vil fortsætte med at deltage i nogle internationale stævner fremover.

Jeg glæder mig til den nye sæson 2017 med blandt andet en klubmesterskabsturnering.

Længe leve Dovania Badminton!

Claus Jul, leder af Døvania Golf fortæller for sin afdeling.

Dovanla Golf 2016

Af Claus Jul Larsen, leder
Året 2016 var et år som de forrige år. Den eneste aktivitet i DØvania Golf var DM i golf, som blev

gennemført på den svære bane i Royal Golf Club i København med Døvania som værtsklub. Et par

måneder før DM i september lagde golfklubben også samme bane til VM i golf som havde deltagelse af

98 golfere fra hele verden.

Desværre deltog der ikke så mange til DM i golf af flere årsager og i DM A vandt Søren Clausen fra

Døvania stort over Tommy Andersen fra Viking. Søren vandt med hele 44 slag. Det var på et billigt

grundlag, da Søren Clausen var den eneste landsholdsspiller, som deltog til DM.

I DM-B klassen vandt Matthias Runarsson fra Døvania med 69 point — hele 16 points foran nr. 2. Vores

æresmedlem Ole Artmann havnede på 2. pladsen i DM for senior.

Så Døvania har fået nogle flotte placeringer og tillykke til jer alle.

Hans Elgaard og Søren Clausen deltog på det danske landshold til VM i København sammen med 4

andre golfere. Hans Elgaard opnåede en 8. plads og Søren Clausen blev nr. 21. Flere fra DØvania deltog

som frivillige til det store arrangement, som Dansk DØve-ldrætsforbund stod bag. Det blev en stor

succes.

I slutningen af året besluttede Hans Elgaard desværre at stoppe med at spille golf på topplan, så vi

mistede ham som medlem.

Længe leve Dovania Golf!

Ole Ravn takker Døvania for at bidrage til hans deltagelse til WDGF (World Deaf Golf Federation), DM i
golf og for at huske hans fødselsdag.
Ole fausfrup beder om at medlemstallene bliver nævnt, når afdelingemes beretninger fortælles.
Christian Høybye svarer Ole Faustrup at volleyball har 11 medlemmer, golf har 6 medlemmer og badminton
har 1$.
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Nana Marie Søltoft, Døvania Damefodboids leder fremlægger beretningen for sin afdeling. De har 12
medlemmer og dem og deres støtter kan tydeligt høres og ses i salen med deres i ubelråb og fragter.

Dovanla Damefodbold 2016

Af Nana Søltoft, leder

Døvania Damefodbold har haft et roligt år og på trods af at der er kommet tilbud om deltagelse i både

nationale og internationale stævner, har interessen ikke rigtigt været der. Til medlemsmødet midt på

året blev afdelingens medlemmer enige om at der ikke skal ske store ting lige nu.

Afdelingen benyttes derfor til social samvær, små aktiviteter og naturligvis som en del af DDIs

licenskrav for at spille på det danske døve futsallandshold. Medlemmerne er dog stadigvæk åbne for

internationale stævner og det vurderes løbende.

Da flere af vores medlemmer også spiller på landsholdet, er det derfor blevet vurderet at

fodboldbehovet dækkes tilstrækkeligt med den ugentlige træning med landsholdet.

Længe leve Dovania Damefodbold!

Christian Høybye supplerer angående Damefodbold, med at der skete det i 2016 at bestyrelsen havde en
mailkorrespondance med arrangørerne af DCL (DeafChampions League) i 2016 og Christian Høybye
forklarer at de fik dispensation fra en regel om at man skal være vinder af sit lands DM for at kunne komme
med, da Døvania har det eneste kvindehold i Danmark. Af forskellige årsager, kunne Døvania Damefodbold
ikke deltage alligevel og det var rigtig ærgerligt. Christian Høybye fortæller videre at Anni Villadsen blev
spurgt om hun ville spille for en spansk klub til DCL og Christian Høybye sagde ja på klubbens vegne.
Holdet leverede et flot resultat og blev nr. 2. Christian Hoybye afslutter sin supplering med at fortælle at
Damefodbold affioldt et hygge arrangement med curling; måske får vi en curling afdeling i fremtiden.
Damefodboldieder Nana Marie Søltoft tilføjer at de blev nr. 2 i DBU København (Dansk Boldspil-Union) og
at de har 9 medlemmer.

Formand Christian Høybye fortæller for orientering. Deriblandt at Lars Ryberg Vilckelsø stopper som leder.

Dovania Orientering 2016

Af Lars Ryberg Vikkelso, leder

Døvania løberne har været til stedet ved alle Døve DM’erne i år.

DM Sprint i Haderslev hvor det blev til Guld til henholdsvis Peter Ryberg - H45, Annelise Hansen - D45

og Petra Eklund - D21. Derudover vandt Mikkel Pedersen sølv i H21.

DM Lang i Silkeborg Sønderskov - igen her løb henholdsvis Peter Ryberg med guld i H45, Annelise

Hansen med guld i D45 og Petra Eklund guld i D21

DM mellem i Store Dyrehaven - Guld igen og igen til både Petra Eklund og Annelise Hansen. Derudover

vandt Marek Mackiewicz guld for H45.

Derudover deltog Henrik Eklund, Lars Ryberg Vikkelsø i EM Orienteringsløb for døve i Tjekkiet, i juli.

Annelise Hansen og Petra Eklund deltog også i samme stævne, men desværre i uofficielle klasser — bl.a.

var der ingen medaljer til 76-årige Annelise Hansen, som imponerede ved at vinde den lange distance

på en meget fysisk krævende bane over lang yngre løbere — dvs, over 55 år.

Længe leve Døvania Orientering!
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Bowling fonnand Kristin Martinsen fortæller for Bowling. De har 12 medlemmer.

Døvania Bowling 2016

Af Kristin Martinsen, formand for bowlingafdelingen

Bowlingafdelingen har haft et godt og aktivt år. Flere har deltaget i forskellige mesterskaber, især

nationale.

Lidt mindre aktivitet ifm. deltagelse i internationale stævner.

DWB ØST

Det blev en god turnering både for herrerne og damerne — herreholdet fik en 2. plads, mens

dameholdet kom på 3. pladsen.

DM bowling i Aalborg

DM for døve fandt sted i Aalborg i weekenden 21. og 22. maj. Mange Døvania spillere deltog.

Deltagere:

Peter Frank Jørgensen, Mogens Jensen, Helle Roikjær, Mette Jensen, Kristin Martinsen, Dorte

Zachariassen og Ragnheidur Thorgilsdottir. Det var kamp om 1. pladsen i damedouble. Både

Mette/Helle og Kristin/Ragnheidur. Mette og Helle snuppede guldet i det sidste kast med kun nogle få

keglers forskel. Peter og Mogens fik bronze i herredouble. En flot indsats af alle.

Ragnheidur blev dansk mester i single, Dorte nr. 3 og Mette nr. 4 og Helle nr. 5. Kristin afbrød spillet.

Hos herrerne blev Peter nr. 5 og Mogens nr. 7. Samlet set har det været en rigtig god weekend og at vi

er tilfredse med vores indsats.

Pokahnatch mod Scania

Det er altid en stor glæde at møde Scania fra Malmø til vores årlige og traditionsrige bowlingmatch den

20. august. Efter kampen kunne vi konstatere følgende resultater:

Døvanias damer vandt over 1K Scania med 3610-3553 — en jævn og spændende kamp og nu fører vi 2-0

i kampen om at få pokalen. (Man skal vinde 5 kampe for at få pokalen i hus). Det blev også sat danske

rekorder i 2, 3 og 5 serier. Tillykke til Mette, Sabine, Ragnheidur og Dorte.

DØvanias herrer vandt også over 1K Scania med 4020 —3693, og de spillede rigtig godt. Helle Roikjær

trådte til, da der manglede en herre til 4-mandsholdet. Nu står de to hold lige i kampen om pokalen: 4-

4, dvs, næste år bliver det afgjort hvem der får pokalen i hus. Spændende! På herreholdet spillede

Helle, Mogens, Peter og John.

DM Mix-hold (hørende)

Der var DM for Mix-hold i World Cup hallen den 5. november. Til stævnet deltog 6 spillere fra Døvania;

Joan Buchardt, Dorte Zachariassen, Hanne Rasmussen, Mogens Jensen, Helle Roikjær og Peter Frank

Jørgensen. Ingen af dem kom desværre videre til finalen.

Diverse stævner

Vi har også været med i Old Girls i denne sæson. Ellers har mange af spillerene deltaget til KBU

åbningsstævne, Sporvognens jubilæum og jubilæumsstævnet og har fået pæne resultater. I august har

Mette og Mogens deltaget i et internationalt stævne i Bruxelles i Belgien. I forbindelse med Nordisk

Baltisk mesterskab deltog kun Ragnheidur fra Døvania, men hun repræsenterede Island.

Længe leve Dovanla Bowling!
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Formand Christian Høybye fortæller for Vandsport.

Dovania Vandsport 2016
Af bestyrelsen

Da Dykning lukkede under generalforsamlingen, måtte vi arbejde videre med at få medlemmerne til at

komme til svømmetræning.

For at kunne bevare haltræningen skulle der findes nye halvagter og de skal have kursus for at være en

halvagt, men ingen meldte sig interesseret. Det var ikke tilladt at svømme og være halvagt samtidig.

Halvagten skal hele tiden være udenfor bassinet og holde øje med svømmerne.

Der har i flere omgange forsøgt at afholde et medlemsmøde hvor vi kunne diskutere svømningens

fremtid i Døvania, men ingen af medlemmerne meldte sig interesseret i at komme. På det sidste møde

mødte den tidligere dykningsleder Gert Mikkelsen og den tidligere mangeårige svømmeleder Ib Steen

Hansen op og deltog i en kort snak om afdelingen sammen med bestyrelsens repræsentanter. Man

blev så enige om at indstille afdelingen til lukning på generalforsamlingen.

Efter så mange år som fast sportsgren i Døvania er det ret trist, at den lukker nu.

Længe leve Dovania Vandsport! — til trods for en lukning

Christian Høybye: “Afdelingen lukkes og afdelingens egenkapital på 37.000 kr bliver flyttet til
hovedkassen.”
Gert Mikkelsen: “Jeg synes at det er ærgerligt. Døvania Dykning lukkede også sidste år. Hvis medlemmerne
ikke kommer til træningen, mister vi vores haltider og så lukker afdelingen. Opsynsvagter er nødvendige for
at kunne svømmetræne og det gjorde at afdelingen lukkede. Man bør være mindst 6 personer til svømning, så
hver enkelt kun skal være opsynsvagt hver 4. til 6. gang.”
Ib Steen Hansen: “Jeg har svømmet i mange år. Jeg vil fortælle en historie: i 1904 bliver Døvania stiftet med
Døvania Svømning som en afdeling. Det vil sige at det er en 113 år gammel afdeling som lukkes. Den rekord
kan andre døveklubber nok ikke slå.”

Bordtennisleder Aleksander Madsen Kirkegaard fortæller om bordtennis.

Dovania Bordtennis 2016
Af Aleksander Madsen Kirkegaard, den tidligere leder

Afdelingen blev oprettet sidste år. Vi havde to succesfulde intro dage og et DM. Vi har en glimrende

træner Jens.

Vi har derudover fået adgang til at låne en bordtennisrobot, som gør træningen mere effektiv. Og vi

står for at lave et DM i bordtennis senere i år.

Længe leve Døvania Bordtennis!

Intet nyt fra Døvania Cykelsport.

Dovania Cykelsport 2016
Af bestyrelsen
Der sker ikke så meget lokalt idet afdelingen eksisterer for at have muligheden for at deltage i DM og

optræde på DDls landshold til internationale stævner.

Vi fik en dansk mester: Michael Pausgaard. Stort tillykke til Michael.

Med lemsantallet er ret stabilt og afdelingen klarer sig selv ganske fint.

Længe leve Døvania Cykeisport!
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Håndboldieder Charly Christoffer Dunkan Witt fortæller om håndbold.

Dovanla Håndbold 2016

Af Charly Witt, leder

Døvania Håndbold har haft et fint år siden generalforsamling i sidste år.

Der var EM i Berlin for herrelandsholdet hvor flere af DØvania’s håndboldspillere deltog, der endte vi

desværre på en 7. plads, men der var et fremskridt fra VM i Tyrkiet for 2 år siden.

Afdelingen voksede sig ikke så meget indtil omkring september 2016, der kom mange spillere ind til

afdelingen, da Globen Sport havde lukket deres håndboldafdeling ned, og damelandsholdet genopstod

efter en længere periode. Hvilket betyder at Døvania håndbold har nu både fokus på herre- og

damelandsholdspillere og hele 18 spillere hos Døvania håndbold.

Vi havde glædet os meget til at sende både herre- og damehold til Deaflympics.

Men vi fik fornyelig en dårlig nyhed omkring det, de kan ikke komme med da Rusland støttede ikke

ideen om at lade dem deltage alligevel selvom der er få damehold der tilmeldte sig til Deaflympics.

Men vi håber selvfølgelig at de holder modet oppe og kæmper for at deltage til EM næste år.

Hos herrelandsholdet går det fremad med deres træning hos DDI, og der er blevet udtaget 7

Døvaniaspillere til Deaflympics samt landstræneren som også er medlem af Døvania.

Der var blevet spillet en kamp mod det daværende landshold fra 2009, og det nuværende landshold

vandt med masser af kontraspil.

1januar spillede Døvaniaspillere med på landsholdet mod et højt niveau hold — Løgstør HK —

landsholdet klarede flot 1. Halvleg, men desværre var Løgstør HK meget bedre end dem i 2. halvleg.

Dog fik Døvania drengene en oplevelsesrig dag.

Vi vil gerne takke for al den opbakning og støtte vi har fået, og vi håber også på at vi får flere

opbakninger og støtte til Deaflympics.

Jeg som håndboldleder er ked af at mine drenge ikke kunne komme i dag, de er nemlig på træningslejr

med landsholdet, i denne weekend.

Længe leve Døvania Håndbold!

Charly Christoffer Duncan Witt fortæller videre: “Kvindehoidbold holdet kunne desværre ikke deltage til
DCL. Dovania Håndbold har 20 medlemmer.”

formand Christian Høybye fortæller for Motorsport.

Dovania Gokart 2016
Af bestyrelsen
Afdelingen blev oprettet efter 3 forberedende møder i årets sidste 3 måneder, som bundede ud i en

oprettelse af afdelingen, hvor der kom 4 medlemmer til. Den nye leder blev Janus Rasmussen, og

afdelingen vil stille og roligt arbejde sig op og det første mål er DM i gokart i 2017.

Laurits Dahlstrøm deltog i DM for Døvania, og han var ikke tilfreds med resultatet, men

idrætsforeningen er ganske tilfreds, idet Døvania stillede op med en deltager i DM-arrangementet.

Det kan kun gå godt for afdelingen — nemlig fremad ligesom man gør når man kører gokart!

Længe leve Døvania Gokart!

Christian Høybye fortæller videre, at der lige er kommet et nyt medlem fra Viking. Laurits Dahistrøm
forventer to pokaler i 2017. Afdelingen skal åbnes til generalforsamlingen.
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Formand Christian Høybye fortæller for ældresport.

Dovania Seniorsport 2016

Af bestyrelsen

Desværre måtte vores leder Sofla Christensen stoppe, idet hun fik arbejde som tegnsprogstolk efter

endt eksamen. Vi har haft løbende dialog med hende om forskellige ideer om hvordan man kunne

inddrage ældre i forskellige aktiviteter, som andre sportsgrene kunne tilbyde på deres egne præmisser.

Ikke mange har henvendt sig til Sofie på baggrund af hendes forsøg på at få en dialog sammen med

andre foreninger/klubber i døveverdenen. Bestyrelsen vil se tiden an i 2017 for at vurdere om der skal

gøres mere, idet idrætsforeningen faktisk ikke har så mange ældre medlemmer.

Længe leve Døvania Seniorsport!

Christian Høybye fortæller at han er meget skuffet over de manglende svar fra de andre klubber i huset (ang.
ældresport). Tirsdagsklubben, 1866 og Brohusgadeldubben.
Ole Ravn: “Jeg vil tage det op på torsdag. Nogle personer er sure over at de blev smidt ud af Døvania pga
kontingent rodet. Passive medlemmer betaler 250 kr. Hvor mange medlemmer har motionist afdelingen?”
Gert Mikkelsen: “Hvad er årsagen til at de ældre ikke vil være med? Personligt ffiid duer ikke. Man skal sige
det højt. Ældre har brug for motion, så vi undgår at blive svage.”
Claus Jul Larsen: “Hvem vil have et langt og godt liv? Alle. Et langt liv kræver motion. Det er ikke en
undskyldning at man er for gammel. Synes selv at det er ærgerligt. Prøv at se et forbillede som Ole Ravn.
Han spiller stadig golf og der er ingen problemer.”
Kristin Martinsen: “Motion er godt for de ældre. Svømning lukker nu, så hvorfor ikke give Døvania
$vømnings banetid til ældresport afdelingen?
Man kunne også tage på lange gåture en gang om måneden. Golf har ældre medlemmer og Orientering har
en på 76 år som løber på konkurrence niveau. Jeg tager det op på torsdag med brohusklubben at de må tale
med Sofla. Det burde kunne lade sig gøre.”
Ole Ravn: “Hver idrætsgren har ældre. Der er ældre golf spillere og svømmere. Måske skulle vi ikke have en
ældre afdeling, men få de ældre ind i de forskellige afdelinger og så lave et “ældrearrangement” en-to gange
om måneden for alle de ældre.”
Formand Christian Høybye: “Jeg forventede ikke de mange kommentarer til ældresport. DIF skifter nu fokus
fra elite idræt til bredde idræt. Og angående gåturene, så havde vi “gåture” som idrætsgren dengang ved
stftelsen. I skal vide at alle ledere gerne må stå for nogle arrangementer eller åbent hus. Tommy Andersen fia
DDI presser altid på at der skal mere fokus på ældre. Nu har vi prøvet og må høre hvad han så siger.

*Vi holder en 10-minutters pause til 14:20. Så kommer bestyrelsens beretning (SE BILAG 1 for kopi).*
Formand Christian Høybye: “Nu kommer det sjove. Vores bestyrelse. Jeg har lavet en bog. Ej. Vi bruger
powerpoint. Tak til alle ledere og jeres indsats. Bestyrelsen er meget tilfreds.
Jeg kan præsentere Årets Dovanianer: Sabine Brink.”
Sabine Brink ser meget overrasket ud og Christian Høybye fortsætter: ‘Hun har skaffet 9.000 kr ind, hvor
formanden kun kunne skaffe 1.000 kr på to år.” Folk griner. “Hun er også udtaget til Deaf Olympics i
Tyrkiet og vi prøver at få DDI til at fokusere mere på damebowling fremfor at fokusere på mandebowling.”
Sabine Brink: “Tusind tak alle sammen. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Sortlisten var ikke jorden, så jeg
gjorde alt for at få den udryddet. Forventer at have udryddet den i 2017.” Hun træder ned fra talerstolen til
applauds fra medlemmerne.
Christian Høybye: “Dejligt at få hemmeligheden ud af verden! Bestyrelsen har holdt på den længe. Der er
nok at tale om, så vi går videre. Fx FOS. Vi har meget bøvl med at indberette vores medlemstal, men regner
med at det bliver i orden i år. Jeg kan med glæde fortælle at vi har tre mulige annoncører til vores
hj emmeside parat. Jeg har dog måtte skrive til dem og advare at vi kan komme til at lukke i dag og jeg
informerer dem om resultatet efter vores generalforsamling.
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Medlemstallet går nedad. Rene DDI medlemmer: 100. I alt har vi: 160.
Måske åbner vi en oldboys fodbold afdeling. Der er også blevet talt om at åbne en almindelig fodbold
afdeling, men de interesserede trak sig da de hørte at de ikke ville kunne få pengene tilbage, som den gamle
fodboldafdeling havde.”
Ole Ravn: “1. Hvordan får vi nye medlemmer. Jeg gør ikke selv noget, men måske kunne Døvania tage mere
personlig kontakt til CI børn og deres forældre. De børn skal bare tage deres CI af under kamp, for at være
døve. Prøv at snakke med forældrene. Vi skal ikke have den holdning mere at CI er djævlens værk. Det
ødelægger meget. Besøg specialklasser for hørehæmmede. Vis dem vores tilbud. RIA, som er golfens svar på
FIFA, kommer til at have den første døve golf spiller i 2020. Så det er spændende. Fortæl dem det.
2. Vi bør have en ledelsesberetning og fortælle mulige sponsorer om vores bestyrelse og vise dem
regnskaberne.”
Gert Mikkelsen: “Jeg vil tale om idætsgrenene og vores halbooldnger. Vi bør ikke åbne og lukke afdelinger
hele tiden. Gamle medlemmer føler meget for deres afdelinger og hvis vi bare lukker dem, så mister vi noget
historie og æresfølelse og sammenhængskraft.
Og hvis man er med i en afdeling skal man tage det seriøst og komme til træningen, for det betyder meget,
hvor mange som kommer. Hvis man er for få, bliver bookingen lukket.. Det er spændende at se hvad
morgendagen bringer.”
Ole Ravn: “Vores tider med inklusion. Det er svært at forestille sig at alle kan være medlem af vores
afdelinger. Mange er medlem af hørende afdelinger. Det er umuligt at have egen golf bane fx. Måske skulle
vi tænke i mere samarbejde med hørende Iduber.”
Claus Jul Larsen: “Børnene er vores fremtid. Nu i dag ved jeg at der bliver der færre børn og unge i vores
samfund, når vi ikke har mulighed for at nå ud til dem med CI. Men jeg ved også at der er børn med CI som
har brug for vores sammenhold. Hvis de ikke kan tegnsporog når de kommer, så find ud af noget med en
tolk. Til golf FM var der mange CI brugere med. fremtiden er med CI og det skal vi være forberedt på.”

Christian Høybye svarer: “På bestyrelsens vegne; tak for rådene.
1. Ole Ravn talte om integration. Døvania vil nævne til DDI at vi skal samarbejde med DDL og DDU og
lave D3. Tværforbundssamarbejde. Til landsmødet foreslog Christian at DDL skulle tage det op. Sammen
med de andre forbund kan DDI integrere mange CI brugere.
2. Mange afDøvanias idrætsgrene har CI brugere. Det går godt og det kan gå bedre, bare døve også husker
selv at tage første skridt.
3. Jeg er klar over at vi skal være seriøse omkring afdelingerne. fx smide folk ud, hvis kontingent ikke bliver
betalt. Vores dygtige ledere har været gode til at få medemmeme til at betale og det bliver nok bedre og
bedre fremover.”
Ole Ravn: “Jeg vil også foreslå et informatørkops sammen med DDL og DDU for at fortælle andre hvilke
muligheder der er i døvemiljøet. Hvad vi kan tilbyde CI brugere.”
Gert Mikkelsen: “CI brugere kan føle at døve er på et lavere plan end de er vant til i hørende klubber. Vi må
oppe os. Vi skal spille mod hørende og ikke andre døveklubber, så vi bliver bedre. Så vi kan tilbyde mere. Vi
skal være attraktive for de gode Cl idrætsudøvere. Tænk over om vi kan konkurrere på eliteplan.”
Klaus Huse: “fortæl CI brugere at vi har andre spillere med CI, erfaring og andre tilbud.”
Christian Høybye: “Det er noteret! Tak til den tidligere bestyrelse. Alle vores bestyrelsesmøder har været på
mindst 5 timer. Det længste varede endda på 7,5 timer til klokken 1 om natten. Vi er en stor klub og har
meget at drøfte.
Af vores ledere er der desværre nogen som stopper. Ledere: Jesper Søndergård stopper som Døvania
Badminton leder. Nana Marie Søltoft stopper som Døvania Damefodbold leder. Anne Roslyng stopper som
Døvania Svømning leder. Lars Ryberg Vikkelssø stopper som Døvania Orientering leder. Aleksander
Madsen Kirkegaard stopper som Døvania Bordtennis leder. Rune Tvarnø Andersson stopper efter
generalforsamlingen som leder af Døvania Volleyball.
Ellers har vi af ledere: Janus Rasmussen som lige startet som leder afDøvania Gokart, såfremt
generalforsamlingen åbner den. Sofla vil gerne fortsætte som leder af Døvania Ældresport. Claus Jul Larsen
fortsætter med lederskabet af Døvania Golf som spiller på landsholdsniveau i DDI. Charly Christoffer
Dunkan Witt vil gerne fortsætte som leder af Døvania Håndbold. Kristin Martinsen fortsætter et år som
formand for Døvania Bowling.
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Også tak til medlemmerne.

Nogle medlemmer har valgt at vente med at betale til efter generalforsamlingen for at se om vi overlever.
Dem vil vi overveje at opkræve et gebyr af.

Angående valg af bestyrelsesmedlemmer; Desværre trådte tre kandidater fra, lige før generalforsamlingen.
Og E-Conomic var købt og betalt for at opfylde authoriserede revisorers krav.
Men kandidaterne trådte tilbage fra arbejdet og Christian Høybye måtte som formand tage det hele tilbage på
sine skuldre.

Ingen har reageret på vores nyhed på hjemmesiden, med vores svære situation. Er det et udtryk for at ingen
gider Døvania? Jeg har gjort mit arbejde. fundet tre kandidater, som har trukket sig lige inden
generalforsamlingen. Vi må have sandheden. Hvad sker der. Vi har ikke hørt, hvorfor folk ilde henvender
sig. Er folk virkelig ikke interesserede?
Jeg er stadig glad for Døvania og LÆNGE LEVE DØVANJA.”

*Så er der åbent for spørgsmål til bestyrelsens beretning.*
Kristin Martinsen: Jeg er meget ked af udviklingen med at medlemmer stopper osv. Det er meget alvorligt.
Hvis Døvania havde en valgkomite kunne den bruges til at finde folk til bestyrelsen. for at være ærlig,
Døvania har en stram medlemspolitik og nogen finder den for stram. Selvfølgelig skal man betale sit
kontingent, men. Stram er den.”
Claus Jul Larsen: “Som Døvania medlem er jeg overrasket over at en over 113 år gammel klub skal lukke.
Jeg tror ikke at en valgkomite hjælper. Måske blev den oprindeligt kommende formand skræmt af den gode
formand vi har. Det er op til jer, om vi skal have en idætsklub i fremtiden.
Gopika Pararajasingam: “Intet negativt ment mod bestyrelsen, men måske bliver unge skræmt af at det ser ud
som om at der er store opgaver i bestyrelsen. Nutiden er blevet sådan i dag, så mange unge ikke vil tage
ansvar.”
Gert Mikkelsen: “Lukke?! Er det rigtigt? Tre kandidater trak sig alle tre?? Ved ikke hvorfor, men skal
Døvania overleve? Folk medte sig ud af dykning pga diverse problemer. Så dykning lukkede. Hvad er
årsagen til det her? Måske skal Døvania være der for (DDI) licensens skyld, så man kan spille mod andre
døve og de kan træne i hørende klubber. Gokart er noget nyt, men kan lukke om 10-230 år. Jeg synes at det
er ærgerligt.”
Poul Boye: “En dame, stor stjerne, Erna Frederiksen, skulle have været 100 år i dag.”
Victor Giødsen Thystrup: “Jeg er meget overrasket over de tre kandidater. Og at så mange udvalgledere
stopper. Jeg har hørt at det kræver meget arbejde. Vi, i en tidligere bestyrelse for Døvania, have en sekretær
ansat som sørgede for alt. Det arbejde ligger hos de frivillige i stedet. Måske kunne de 40.000 fra lokalet
bruges til en sekretær.”
Christian Høybye: “Har erfaring fra 30 år i diverse foreninger og kan øjne forskellige udviklinger, og som
leder af Døvania har jeg fået nye erfaringer. Har prøvet at lette arbejdet for lederne, men også indraget dem,
så de havde mere indflydelse. Og sådan så ikke alt arbejdet lå hos bestyrelsen.
Vi prøver at tale med DDU om at dele lokale, pga Nana Marie Søltoft, som tog idéen op til et
koordineringsmøde. Hvis vi lukkede vores lokale og ansatte en sekretær, som dengang vi havde en
tolkestuderende ansat, kunne vi have vedkommende 5-10 timer om ugen som et studiejob.”
Christian Høybye fortæller videre: “Skal vi være mere seriøse? Vi skal være seriøse, men samtidigt skal vi
også være afslappede når vi har styr på medlemslisten. Tjekke økonomien hver måned, så det sker lidt efter
lidt og der ikke kommer en hel masse på en gang. Løbende være i dialog med lederne og have fingeren i
jorden. fx er Esport på vej frem. Dem som vil åbne en afdeling må også selv være aktive i den.
Angående Erda (som skulle have været 100 år i dag) er mere DIR medlem, men tillykke alligevel.
Angående den stramme medlemspolitik. Hvis vi er stramme, så ved folk hvad de har med at gøre i Døvania.
Hvis medlemmerne betaler for sent, så får vi mere arbejde med at rykke dem og andre problemer. Jeg synes
selv at vi har været fleksible, men mange manglende at betale i 2016 og det er vi nødt til at rykke på.
Mange siger også at vi er dyre. Hvis du betaler 2000 kr årligt til hørende klub, hvorfor er vi så dyre? Og
hvorfor betaler du ikke for medlemskabet, hvis du vil bruge det? Globen har et fast kontingent på 950 kr for

Page 9of23
Brohusgade 17, 2200 København N



Referat af l.K. Døvanias generalforsamling Dirigent: Klaus Huse
2017, 11. marts. Klokken 13:00. Referent: Aleksander Madsen Kirkegaard

alle grene, men her (i Døvania) ser vi på de faktiske udgifter. Den tidligere bestyrelse havde rod med
mcdlemslisten i klubmodulet og så måtte vi smide nogle medlemmer ud som ikke havde betalt i 3 år. Nogle
medlemmer blev kede af det. Vi tilbød folk at betale 750 kr for de tre år, men de blev stire. 5 ud af 40 ville
gerne. Den tidligere bestyrelse kunne ikke gøre for det. Men det er ærgerligt at Døvania ikke kan få mere
anerkendelse. Vi vil gerne have de folk frem som føler noget personligt for Døvania og deres stemme mere
frem.”
Sabine Brink: “Om iuedlemspolitikken. Folk kan godt spørge bestyrelsen om at betale i rater eller lignende.
Vi bider ikke, vi kan være fleksible.”
*5 minutters pause. Dirigent Klause Huse: “Charly Christoffer Dunkan WiWs mor (Karina Witt) har lavet
kagen.”*

fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Formand Christian Høybye fremlægger regnskabet og spørger forsamlingen, om de har nogle spørgsmål.
Ole Ravn: “Jeg savner en forside, en indholdsfortegnelse og nogle underskrifer.” Ole Ravn roser ellers
præsentationen.
Kristin Martinsen: “Hvad gør i med underskuddet i de forskellige afdelinger?”
Christian Høybye svarer: “Heneforbold er lukket og beløbet som ses, er bare rester fra 2016. Volleyball og
orientering har et underskud, men det er okay, hvis egenkapitalen er i orden. Hvis egenkapitalen bliver
negativ, bliver afdelingen lukket prompte.
Det understreges at negative budgetter også er i orden, hvis egenkapitalen kan bære det.
Volleyball har et stort underskud, men de har også store udgifter med træneren. Jeg tror ikke at vi skal blive
sure, det er bare vigtigt at egenkapitalen er iorden.”
Gopika Pararajasingam: “Angående herrefustall. Hvor mange medlemmer har vi?”
Christian Høybye svarer: “Herrefustal afdelingen er lukket. Men nogle udgifter og indtægter spøgte stadig i
regnskabet og derfor har vi nul medlemmer nu.”
Gopika Pararajasingam: “Må landsholdsspillere så finde en anden klub for at være medlem af landsholdet?”
Christian Høybye: “Vi lukkede den fordi medlemmerne ikke ville betale kontingent. Men vi ville gerne have
en lille landsholdsafd., men medlemmerne synes det var for dyrt, så det blev sløjfet og de kom ind i andre
klubber (som faktisk var dyrere).
Knud Søndergård: “Hovedforeningen har mange penge. Brug dem på medlenunerne.”
Emil Clemmensen: “Mange penge. Kun to personer ansøgte om midler fra landsholdspuljen, kun to. Søg
den.”
Christian Høybye nævner motionistprojektet som fik 10.000 kr sidste år og siger: “Hvis afdelingerne laver
aktiviteter i samarbej de med de andre afdelinger, vil hovedforeningen gerne give tilskud. Men næste år er
medlemstallet formentlig lavere, så vi kan ikke forvente det samme store overskud til næste år.”
Desuden oplyser Christian Høybye følgende tal: Skyldnere i Døvania for et år siden: 18, som skyldte 18.829
kr. Ved afslutningen af 2016 var tallene sådan: 12 personer som skylder 8.967 kr. Og i dag, er det: 5.635 kr
fordelt på 9 personer. Han regner med at dette bliver løst i løbet af 2017.
Kan regnskabet godkendes?: Det bliver godkendt af forsamlingen.

Budget til orientering
Formand Christian Høybye starter med at takke lederne for at være hurtige til at udarbejde budgetter og
dernæst forklarer han de væsentligste tal: “Damefodbold vil gerne have underskud for at have et stort
arrangement og bruge af deres egenkapital. Volleyball har udfordringer med trænerlønnen. Underskuddet er
kun for et halvt år, så det er i alt 13.000 kr i underskud. Men de lover at finde en løsning.”
Poul Boye: “Hovedforeningen har et budget med 0 kr..?”
Christian Høybye svarer: “Vi satser altid på at budgette med 0 kr.” og fortsætter: “Vi har justeret efter
medlemstallet, som er faldende, så vi har lavere indtægter. Motionister er under hovedforeningen, for de har
ikke rigtige aktiviteter. Vandsport lukker og deres beholdning flyttes til kassen.”

Page 10 of 23
Brohusgade 17, 2200 København N



Referat af 1.1<, Døvanias generalforsamling Dirigent: Klaus Huse
2017, 11. marts. Klokken 13:00. Referent: Aleksander Madsen Kirkegaard

Behandling af forslag
a. Nedlæggelse afVandsport

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen spørges først, før en afdeling kan nedlægges.
Kristin Martinsen: “Jeg forstår godt begrundelsen, men jeg har et afidarende spørgsål; Er hal-/banetiden givet
tilbage til kommunen? Fordi måske kunne ældresport afdelingen få denne.”
Christian Høybye svarer: “Vi blev enige om at når der skal være banevagt, så er den (haltiden) svær at
beholde. Vi har afmeldt haltiden, da vi skulle dokumentere at vi bruger den, men vi ikke har kunnet bruge
den uden banevagt, for ikke at sige svømmere. Et kursus som opsynsvagt koster kun 50 kr og det ville
hovedkassen selvfølgelig gerne have dækket.”
Kristin Martinsen: “Det kunne også være tilbudt alle medlemmerne som en service. Jeg synes det er meget
ærgerligt.”
Gert Mikkelsen: “Halopsyn handler om at der skal være en som står og ser på hele tiden. Og angående
ældresport, så vil ældre hellere svømme om dagen, ikke om aftenen som haltiden var. Og det er svært at
finde folk som vil være opsynsvagter. Man skal være mange for at kunne skiftes til det. Jeg har prøvet det og
det var ikke sjovt bare at se på.
DER STEMMES. BESTYRELSENS FORSLAG EFTERKOMMES. AFDELINGEN LUKKES.

b. Åbning af Motorsport
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen spørges først, før en afdeling kan åbnes.
DER STEMMES. BESTYRELSENS FORSLAG EFTERKOMMES. AFDELINGEN ÅBNES.
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c. Fuidmagt til at lukke lokale

Forslag til DØvanias ordinære generalforsamling den 11. marts 2017

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver den nye bestyrelse fuldmagt til at undersøge

nødvendigheden af at have kontorlokalerne på 5. sal.

Fuldmagten indebærer også muligheden for at kunne opsige lejekontrakten hos Døveforeningen af

1866 og finde et sted at kunne opbevare de forskellige materialer. Lejekontraktens opsigelsesvarsel

er på 3 måneder, og der skal indleveres en opsigelse senest den 15. september 2017.

Der er flere grunde til dette forslag, og bestyrelsen vil uddybe dem nærmere på

generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Københavns Døves idrætsforening Døvania

København den 26. februar 2017

Formand Christian Høybye præsenterer forslaget som er gengivet ovenover: “Vi vil gerne give den nye
bestyrelse en chance for at lukke kontorlokalet og i den forbindelse, håber vi at folk vil hjælpe med at rydde
op. Vi har bl.a. 9 kasser med pokaler og også flere reoler fulde med pokaler. formålet med fuldmagten er at
give den nye bestyrelse fmulighed for at lukke den. Vi foreslår det her, for at hørejeres mening og holdning
om den her sag.
Knud Søndergård: “Forstår godt idéen, men vi risikerer alligevel at skulle flytte, da 1866 har problemer.”
Gert Mikkelsen: “Det ville være ærgerligt at gemme tingene væk på et magasin og jeg håber ikke at det er
det som vil ske.”
Claus Jul Larsen: “Alle vores pokaler, det er bare en sjov bemærkning, men kunne vi smelte om til en
enkelt?”
Ib Steen Hansen svarer Claus Jul Larsen: “Til Claus. Vi har talt om det mange gange, men hvornår gør vi
det? Hvem skal gøre det? En cykelsmed? Mange ældre medlemmer ønsker ikke at vi skal smelte pokalerne
om. Hvad der er ærgerligt, er at 1866 lige har smidt mange reoler væk. Mange afpokalerne er kendte og jeg
kan hjælpe med at fortælle deres historie, men ok. Dem fra før 1920 kan ingen huske noget om.”
Gert Mikkelsen: “Hvis lokalet bliver opsagt, hvor skal pokalerne så være?”
Christian Høybye: “Fuldmagten giver mulighed for at undersøge andre muligheder og også for at opsige
lejekontrakten.”
DER STEMMES. BESTYRELSENS FORSLAG EFTERKOMMES. FULDMAGTEN GIVET.

d. Vedtægtsændringer
Under punkt 3. Organisation foreslås bl.a. følgende ændringer:

3.1. Foreningen er medlem af: Dansk Døve Idrætsforbund (DDI), Dansk Handicap Idrætsforbund
(DHIF) og de specialidrætsforbund, som generalforsamlingen måtte tage bestemmelse om. Foreningen
er forpligtet til at følge forbundets love og bestemmelser.

Foreslås ændret til:

3.1. Foreningen er medlem af: Dansk,Døve Idrætsforbund (DDI) og Paraspoit Danmark (Dansk
Handicap Idrætsforbund). Foreninger?rer forpligtet til at følge Dansk Døve-Idrætsforbunds love og
bestemmelser.

Formand Christian Høybye præsenterer bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Han siger: “Vi skal ikke
forpligte os til at følge DHIFs betingelser, som DDI også er medlem af.”
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Knud Søndergård: “Hvis du er medlem af en forbund, skal du følge dets love. Også Parasports, ikke kun
DDIs.”

Under punkt 3. Organisation foreslås bl.a. følgende ændringer:

3.2. Generalforsamlingen godkender de idrætsgrene, der ønskes dyrket i foreningen.

Foreslås fjernet.

3.3. Bestyrelsen kan oprette en idrætsgren på forsøgsbasis frem til næste generalforsamling, hvor
der træffes beslutning jf. 3.2.

Foreslås fjernet.

3.4. For hver godkendt idrætsgren kan der nedsættes udvalg bestående af en leder og to eller flere
medlemmer. Dog kan to eller flere små udvalg have den samme leder. Bowling har egen afdeling,
hvis bestemmelser henvises til Appendix A.

Foreslås ændret til:

3.4. Bestyrelsen kan oprette idrætsgrene, såfremt det kan vurdere at særlig gavn for foreningens
medlemmer. Bowling har egen afdeling, hvis bestemmelser henvises til Appendix A.

Christian Høybye: “Giv fleksibilitet til bestyrelsen, så den kan åbne og lukke afdelinger.”
Ole Ravn: “Der er en formuleringsfeji i første sætning i pkt. 3.4.”
Christian Høybye svarer: “Det bliver rettet.”

Under punkt 4. Organisation foreslås følgende ændringer:

4.2. Indmeldelse er bindende for en halvsæson (et halvt år) for hver idrætsgren. Udmeldelse skal ske
skriftligt til et bestyrelsesmedlem inden udgangen af en halvsæson (pr. 15. juni eller 15. december).

Foreslås ændret til:

4.2. Indmeldelse er bindende for en helsæson (et år) for hver idrætsgren. Udmeldelse skal ske
skriftligt til et bestyrelsesmedlem inden 10. december.

Christian Høybye: “Vi foreslår at kontingentet fremover er etårigt. Det er for meget at skulle opkræve 2-4
gange på et år. Men hvis det er over 1.000 kr kan vi godt lave en aftale. Vi er trygge ved det, da de personer
med de højeste kontingenter (1.100 kr) har betalt til tiden uden bøvi. Udmeldelse senest 10. december, da
DDI skal have besked senest 15. december.”
Kristin Martinsen: “Nogle grene har skoleåret som sæson og udmeldelser i december vil påvirke den.”
Christian Høybye svarer: “Hvorfor skal vi ikke gøre som de hørende? Hvis folk stopper midt i sæsonen, må
de selv om det. Det er pjat at vi taler om kontingenter til generalforsamlingen. Bestyrelsen og lederne kan
godt finde ud af at administrere det.”
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Under punkt 8. Idrætsudvalg foreslås følgende ændringer:

8.1. For hver af de på generalforsamlingen godkendte idrætsgrene samt idrætsgrene på forsøgsbasis,
som bestyrelsen har godkendt, kan der nedsættes udvalg bestående af en leder og 2-4 medlemmer.
Dog kan to eller flere små udvalg have den samme leder. Bowling har egen afdeling, hvis
bestemmelser henvises til Appendix A.

Foreslås ændret til:

8.1. Der kan nedsættes udvalg bestående af en leder og 2-4 medlemmer. Dog kan to eller flere små
udvalg have den samme leder. Bowling har egen afdeling, hvis bestemmelser henvises til Appendix A.

Under punkt 12. Gyldighed foreslås følgende ændringer:

12.2 Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2016.

Foreslås ændret til:

12.2 Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2017

DER STEMMES.
Et medlem beder om at vi tæller stemmerne. 28 stemmer for. 1 imod. 1 blank.
BESTYRELSENS FORSLAG EFTERKOMMES. VEDTÆGTSÆNDRINGERNE VEDTAGES.

Valg af bestyrelse:
a. Formand (hvert år)

Dirigent Klaus Huse: “Måske lidt for spændende..”
Ib Steen Hansen: “Som æresmedlem for Døvania og medlem af oldboys, vil jeg gerne sige at vi har hafi et
godt samarbejde. Jeg har samlet litteratur til en bog om Oldboys og delt den ud på en GF igår. Den har 8
sider om Døvania. Pas godt på den!”
Christian Høybye følger op: “Det kræver en kort forklaring. Jeg var inviteret til Oldboys generalforsamling
og forklarede lidt fra Døvania. Oldboys kommer jo fra Døvania. Og bogen blev så delt ud sammen med
Døvanias jubilæumsbog. Kun 9 ud af 54 medlemmer af Oldboys var også medlemmer af Døvania, men de
fik alligevel en bog for at Døvania kan vise deres velvilje og samarbejdsvilje.”
Christian Høybye forklarer at han er ked af at han ikke kan udpege en efterfølger og siger: “Til mødet i
februar drøftede vi mange ting og i lang tid har vi spurgt venner og bekendte om de havde lyst til at lave
frivilligt arbejde for Døvania. Vi skal finde en ny bestyrelse i dag og ellers begynde at tale om at lukke
afdelingen. Vi har en god arv, men vi mangler folk.”
Ole Ravn: “Hvad vil en udefrakommende sige, hvis han hørte at hele Døvanias bestyrelse stopper.”
Gert Mikkelsen: “Hvor bliver resten af medlemmerne al? Nu er der kun os. Skal vi lukke eller kan vi finde 4
som vil stille op? Det er meget ærgerligt.”
Kristin Martinsen: “Det er skræmmende med så mange som stopper (i bestyrelsen). Og mærkeligt at så
mange stopper. Hvorfor er der ikke flere som vil ind i bestyrelsen? Vi skal have et ansvar for Døvania alle
sammen. Døvania skal da ikke lukke vel? Hvad så med DD3 og det samarbejde der skulle være?”
Claus Jul Larsen: “Det gør ondt på mig at vi måske lukker. Jeg har været medlem i 30 år. Han (Formanden
Christian Høybye) har sagt at han ville stoppe sidste år, så vi kan ikke sige at vi er overraskede. Jeg er
fmsreret over at folk ikke viser ansvar.”
Ib Steen Hansen: “Kan vi ffi en formand? Christan (Høybye) vil gerne hjælpe ved siden af Sabine (Brink) vil
gerne blive et år mere og Christian (Høybye) kan hjælpe. Så kommer der en ny generalforsamling næste år,
hvor vi kan finde en anden formand.”
Knud Søndergård: “Hvorfor ikke prøve at følge dagsordenen. Valg af ny formand først. Sabine (Brink)
måske?

Page 14 of 23
Brohusgade 17, 2200 København N



Referat af l.K. DØvanias generalforsamling Dirigent: Klaus Huse
2017, 11. marts. Klokken 13:00. Referent: Aleksander Madsen Kirkegaard

Sabine Brink: “Det er sødt afjer at tænke på mig, men jeg er lige kommet ind og er ny i Døvania. Jeg kender
ikke klubben. Måske tænker i at jeg har meget erfaring fra Viking, men de er ikke ens. Jeg vil gerne sidde i
bestyrelsen, men ikke som formand.”
Oldboys formand: “Måske kunne man have en professionel idrætskonsulent og en formand, som så kunne
samarbejde.”
Emil Clemmensen: “Har i alle læst teksten om den digitale bestyrelse? Jeg vil gerne stille op som formand,
hvis i vil acceptere at jeg vil gå fra den gamle stil til en nyere stil, for at gøre arbejdet i bestyrelsen lettere. fx
skal vi ikke holde så mange fysiske møder, men anvende skype, så folk ikke skal tage til København hver
gang. Bestyrelsen kan så være på 3 eller 5 medlemmer. Lokalet kan opsiges og lejen bruges til en
administrativ medarbejder, hvis vi kun bliver tre medlemmer i bestyrelsen. Hvis vi bliver 5, kan i være
formand, 2 stå for medlemmerne og 2 stå for økonomien. Jeg vil gerne være formand, hvis i kan acceptere
delle.”
Nana Marie Søltoft: “Det er meget rigtigt. Vi som generalforsamling kan dog ikke styre hvor og hvor ofte i
skal mødes. Det digitale er fremtiden.”
Christian Høybye: “Er enig i at ændre på tingene. Mange af Døvanias traditioner vil blive brudt. Vi
forestiller os 4 fokusområder i den nye bestyrelse: Administration, Økonomi, Medlemmer og Information.
Og vi ansætter ikke nogen før lokalet er opsagt.”
Emil Clemmensen: “Måske har i ikke computer derhjemme, men jeg vil gerne prøve det her digitale og
håber at i vil være med på det. Unge som gamle.”
Knud Søndergård: “Ærgerligt at du først dukker op nu efter vi har talt om vedtægterne,fordi der står at vi
skal have fem medlemmer af bestyrelsen.”
Ole Ravn: “foreslår at formanden omstrukturerer. Damefodbold, håndbold osv. Hvorfor ikke omdanne
afdelingerne til én. Jeg foreslår at formanden fr fuidmagt for delle. Mange træner udenfor Døvania
alligevel, så hvorfor have afdelinger til dem.”
Nana Marie Søltoft: “Vedtægter kan ændres. Lad os gå tilbage og ændre dem. Vi er øverste myndighed.
Prøv at være mere aktive og vælg Emil (Clemmensen) som formand og lad os se.”
Gert Mikkelsen: “Jeg følger med den nye udvikling, men det er ikke alle som har mulighed for delle.
Udviklingen tager ikke en dag, det må tage en overgang. Tænk over om nogen vil blive hægtet af.”
Dirigent Klaus Huse: “Udadtil har den digitale bestyrelse ikke nogen ændringer.”
Knud Søndergård: “Jeg foreslår at Emil bliver valgt og vedtægtsændringer skal meldes medlemmerne i
forvejen.”
EMiL CLEMMENSEN VÆLGES AF GENERALFORSAMLINGEN, SOM DEN NÆSTE FORMAND I
DØVANIA

b. To repræsentanter (ulige år)
Knud Søndergård: “Godt at Emil (Clemmensen) har gennemført hans forslag. Emil (Clemmensen) vil have
det digitalt, så nu kan Charly Christoffer Dunkan Will godt fortsætte.”
Dirigent Klaus Huse: “Vælg folk først og uddeleger opgaver bagefter”
Christian Høybye: “Jeg foreslår at vi gør ligesom sidste år. Vi vælger 4 og vælg først bagefter, hvem der
sidder 1 år og hvem der sidder 2 år.”
Dirigent Klaus Huse: “lorden.”
Britt Nohr Pedersen stiller op
Knud Søndergård: “Hvem har været oppe på taler stolen mange gange? Kristin (Martinsen).”
Kristin Martinsen: “Nej.”
Charly Christoffer Dunkan Witt: “Vil gerne tale med Emil først, før jeg stiller op.”
*Vi tager i minuts pause*
Emil Clemmensen: “Dette kræver erfaring med digitalt arbejde. Vi har nu: Britt Nohr Pedersen, Emil
Clemmensen, Charly Christoffer Dunkan Will, Sabine Brink og mangler en mere.”
Gopika Pararajasingam: “Vi har et fælles ansvar. Ældre må også komme på banen. Den nuværende
bestyrelse har en god alderssammensætning.”
Poul Boye: “Foreslår Aleksander (Madsen Kirkegaard).”
Aleksander Madsen Kirkegaard: “Jeg har ikke haft et arbejde endnu, siden jeg blev færdiguddannet, så jeg
kan ikke påtage mig at lave frivilligt arbejde på nuværende tidspunkt. Men jeg kan afsløre at jeg gerne vil
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stille op som suppleant.”
Emil Clemmensen “...“

Christian Høybye: “Vi mangler kun et bestyrelsesmedlem nu. Kristin Martinsen overvejer at stille op. Jeg vil
måske gerne stille op som det sidste bestyrelsesmedlem.”
Charly Christoffer Dunkan Witt: “Hvis Chrsitian (Høybye) bliver valgt ind, vil jeg helt sikkert være med,
men er ikke sikker, hvis han ikke vil.”
Emil Clemmensen beder om en opsummering:
Emil Clemmensen er valgt som ny formand,
Britt Nohr Pedersen og Sabine Brink er sikre på at de vil stille op og
Charly Christoffer Dunkan Wift og Kristin Martinsen overvejer det.

Emil Clemmensen: “Jeg kan tilføje at Brian Blinaa gerne vil stille op, hvis nogle betingelser er opfyldt.”
Britt Nohr Pedersen: “I skal virkelig brænde for det.”
Kristin Martinsen: “Jeg er enig med Britt (Nohr Pedersen). Det er vigtigt. Jeg synes at der kommer krav nu?
Vi skal have et valg, det er mærkeligt med alle de krav.”
Britt Nohr Pedersen: “Hvorfor kun et år?”
Charly Christoffer Dunkan Witt: “Jeg sidder min periode ud.”

*DER BLIVER PAUSE. Den nyvalgte formand henter alle interesserede til en snak bagved. KAOS
RÅDER. *

Emil Clemmensen: “Charly Christoffer Dunkan Wift og Sabine Brink fortsætter. Kristin Martinsen,
Aleksander Madsen Kirkegaard og Brian Blinaa vil være suppleanter. Vil Christian Høybye gerne fortsætte
som bestyrelsesmedlem?”
Christian Høybye svarer: “Ja tak. Det er en stor ære. Jeg vil altid hjælpe de unge.”
Dirigent Klaus Huse læser op, hvem der stiller op til de forskellige poster og alle roses med bifald.

c. To repræsentanter (lige år)
Er løst under forrige punkt.

d. To suppleanter (hvert år)
Er løst under forrige punkt.

2. Valg af 2 revisorer (hvert år)
Tidligere revisorer genopstiller og genvælges med bravour!

Dirigenten afslutter sit arbejde på dagens generalforsamling med bravour.
Tidligere formand Christian Høybye: “TAK til dirigenten! Vi var trygge ved Klaus Huse i processen mod at
få en ny bestyrelse. Og tak til referanten Aleksander Madsen Kirkegaard. Tak til stemmetællerne (André
Kobberholm og Gopika Pararajasingam). Jeg har allerede givet en gave til afgående bestyrelsesmedlemmer,
tak for det gode samarbejde.”
Forrnandsnålen gives fra Christian Høybye til Emil Clemmensen. Det noteres at Christian Høybye stopper
som formand for Døvania efter tre år.
Emil Clemmensen, med de sidste ord: “Tak! Længe leve Døvania... Nu er vi sultne ikke?”
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Bilag i
Hovedforeningens årsberetning
Af Christian Hoybye, formand
Generalforsamling

Søndag den 13. marts blev idrætsforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdt, og bestyrelsen
synes, at det forløb ganske godt til trods for at det tog lidt tid, før der kunne vælges en hel bestyrelse, idet
formanden ikke kunne acceptere, at generalforsamlingen ligesom forrige år ikke kunne finde folk til
bestyrelsen og ville give fuidmagt til bestyrelsen.

Til sidst kunne vi konstatere en fuldtaflig folkevaigt bestyrelse: formand Christian Høybye, Charly Witt,
Sabine Brink, Aleksander Madsen Kirkegaard og Dorte Zachariassen. Suppleanteme blev Martin
Tranemose,
Jens Luckenbach og Emil Clemmensen.

Her skal der yde en stor tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer: André Kobberholm som måtte stoppe i
februar måned, da han tiltrådte sit nye job i DDI, og Rune Andersson og Emil Clemmensen for deres indsats
i bestyrelsen.

Under uddeling af æresbevisninger var der overraskelser, som bragte stor glæde hos modtagerne og
medlemmerne. Den største æresbevisning var æresmedlemskabet til Jørgen Jørgensen, som blev meget
glad og overrasket over at blive Døvanias næste æresmedlem. Jørgen Jørgensen fik også overrakt Døvanias
æresmedlemsnål.

Bestyrelsen besluttede endvidere at tildele et hædertegn og hædersnål til André Kobberholm som
anerkendelse af hans store indsats for Døvania i foregående 5 år som bestyrelsesmedlem og frivillig.
Hanne Rasmussen fra bowling fik prisen “Årets Døvanianer” i anerkendelse af hendes frivillige hjælp med
rengøringen på kontoret og indsats som frivillig for bowling.
Prisen “Årets præstation” tilfaldt bowlingspilleren Ragnheidur Thorgilsdottir, idet hun bl.a. blev islandsk
mester for hørende, deltog i World Cup i Italien for hørende og fine resultater i turneringerne herhjemme.
Til sidst fik damefodboldlederen Nana Søltoft prisen “Årets leder” for hendes ihærdige indsats som leder
for damefodboldafdelingen.

Ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 29. juni afholdte vi en ekstraordinær generalforsamling for at foretage en vedtægtsændring,
sådan at bankfuldmagterne kunne fortsætte som før den ordinære generalforsamling. Der kom 7
medlemmer i alt til den ekstraordinære generalforsamling, som blev overstået på en halv time.

Efter den ordinære generalforsamling den 13. marts havde vi kontaktet vores bank omkring ændring af
bankfildmagter, sådan at Charly Wirt kunne ffi fuldmagt til vores bankkonti. Banken kunne ikke
imødekomme vores ønske om en alenefifidmagt, fordi Døvania havde ændret sin tegningsretsregel til en ny
tekst, hvor ordene “i forening” indgik.
Det betød, at Døvania skulle have ændre sine fuldmagter om til en fællesflildmagt. Det viste sig, at det ville
blive dyrere at have et nyt abonnement, og det ville være besværligt for bestyrelsen at kunne gennemføre
akutte betalinger afregninger, hvis to skulle ind og godkende en overførsel, inden pengene kunne
udbetales.
Bestyrelsen kontaktede revisorerne og banken for at finde frem til en godkendt formulering i vedtægterne.
Formuleringen blev fundet frem, og en måned senere blev bankfuldmagteme godkendt uden yderligere
bemærkninger.
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Bestyrelsens sammensætning undervejs og arbejde fremover
I februar stoppede André Kobberholm i bestyrelsen, da han skulle tiltræde sit nye job i DDI som
idrætskonsulent. Det betød, at idrætsforeningen fik en ny næstformand: Charly Witt. Samarbejdet internt i
bestyrelsen har fungeret optimalt, og vi har kunnet supplere hinanden undervejs.
Bestyrelsen har arbejdet meget med definering og prioritering af mange forskelligartede arbejdsopgaver
undervejs, og sidst på året fik bestyrelsen lavet et overblik over opgaverne i Døvania og sammenhængene
mellem dem og hvordan de kunne fordeles på bestyrelsens 5 medlemmer, og suppleanterne bliver også
tilbudt mulighed for at påtage sig nogle opgaver.

I 2015 arbejdede bestyrelsen med opfyldning af målet “en styrket Døvania”, og i 2016 arbejdede vi for at
have “en stærk Døvania”. Hvad kan vi i 2017 — på generalforsamlingen vil man måske i fællesskab definere
et nyt mål.

Medlemslisten
Hele året har vi haft fokus på vore medlemmer. Vi har løbende kontrolleret, om kontingentet er betalt til
tiden. Lederne har været gode til at fortælle medlemmerne, at kontingentet skal betales til tiden, og vi har
gjort et stort arbejde ud af at fortælle sætningen “Skylder man kontingentet, kan man ikke træne, deltage i
turneringer eller spille på et af DDIs landshold”.

Bestyrelsen fik lavet et mål med at få de skyldige kontingenter inddrevet. I starten så det måske
uoverskueligt ud med de godt 18.000 kr. I løbet af året fik vi overraskelse på overraskelse, og i slutningen af
2016 kunne man konstatere, at der er gået godt med opgaven, at der endte med godt 9.000 kr. Her skal der
hurtigt lyde en stor tak til Sabine Brink for hendes imponerende arbejde med at inddrive de skyldige beløb.

Desværre har vi fået en negativ bevægelse af medlemmer: der er udmeldt flere medlemmer, end der er
kommet nye til.

Hjemmesiden
I tiden efter generalforsamlingen korte det meget godt med nyheder på hj emmesiden, at formanden
besluttede at stoppe med nyhedsbreve midt på året. Lederne fik forklaret vigtigheden aflevering af
forskellige nyheder fra sportsgrenene.

Bestyrelsen har arbejdet med selvfinansieringen via annonceindtægterne, og det går langsomt fremad —

mest på grund af at vi ikke har dedikerede personer til dette specielle arbejde. Der er ved at ske noget i
2017 som afslutter dette arbejde for 2016.
Der er ingen tvivl om det er tidskrævende at arbejde med hjemmesiden: nyhederne, transport til
begivenhederne, live streaming ved Døvanias arrangementer/turneringer, videobreve og andre spændende
ideer.

Når det ikke er lykkedes bestyrelsen at kunne finde frivillige, er det nok, fordi vi endnu ikke har kunnet
finde en ny webmaster efter at André Kobberholm er blevet ansat i DDI. Heldigt for os har han hjulpet os i
nogle situationer, som ikke konflikter med hans arbejde i DDI. André skal have en stor tak for hans hurtige
hjælp og kontakt til vores leverandør.

Det nye år må den nye bestyrelse intensivere indsatsen for at skaffe en ny webmaster til vores flotte
hjemmeside og derefter forsøge at finde frivillige, der kan samarbejde med den nye webrnaster.

Sponsorarbejde
Atter måtte bestyrelsen konstatere, at opgaven ikke lige kan løses hurtigt. Det er gået op for os, at det
kræver følgende:
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- personlig kontakt til mulige interesserede inden der sendes et oplæg
- en strategi for fremgangsmåde og finde ud af hvad der kan reklameres for idræts foreningen
- en stor portion tålmodighed og en stor indsigt i deres baggrunde

Bestyrelsen har også drøftet med sportsgrenene om muligheden ved at selv finde sponsorer, og de arbejder
også flittigt med det. Tiden er nok ikke gunstig for øjeblikket til at have glade givere.

Idrætsgrenene — hvordan går det med dem
Nogle kører godt — nogle kører ikke godt. Idrætsiederne skal have ros for deres arbejde med at ra
medlemmerne til at betale kontingentet til tiden. Igen i år har de været dygtige med deres budgetarbejde
for det nye år, og de har faktisk hurtigt forstået vigtigheden for budgetter og opfoigninger af deres udgifter,
sådan at de hele tiden ved hvad der er anvendt indenfor deres egne rammer.

Desværre oplever bestyrelsen den kedelige ting, at det er svært at kunne finde en ny leder, når en leder
ønsker at stoppe, men det er godt for os, at de stopper på grund af manglende tid til deres uddannelser,
arbejde, måneders rejse rundt i verden og andre lignende årsager. Derfor har bestyrelsen taget dette til
efterretning i forbindelse med arbejdet med den nye bestyrelses- og medlemsstruktur, der har været til
behandling under de sidste 3 måneders bestyrelsesmøder.

Under generalforsamlingen blev afdelingen Dykning nedlagt til trods for forsøg på at finde andre løsninger,
og dette blev åbenbart starten til Vandsports endeligt. Der blev brugt kræfter på at finde motivation blandt
medlemmerne til at komme til træning og tage kursus i halvagt, men vi må konstatere, at svømning,
vandpolo, dykning og andre vandsportsgrene ikke længere er attraktive i dag.

Halbookinger
Halbookingeme for 2016-2018 gav ikke de resultater, som bestyrelsen havde håbet på. Vi kan godt mærke
at der er hård kamp mellem klubberne i Københavnsområdet om hallerne. Men vi fik dækket noget og så
må vi prøve at være mere kreative i løbet af 2017 og 201$ indtil der igen kan søges i løbet af 201$.

CFR
CFR står for Central ForeningsRegister, og systemet anvendes hos DIF (Danmarks IdrætsForbund). Døvania
og DDI har snakket meget sammen om dette og deltaget i et møde sammen med Parasport Danmark
(Dansk Handicap Idrætsforbund). Parasport Danmark indrømmer, at det er et større arbejde, der ligger
foran os, hvis handicapområdet skal have gode muligheder med CfR-systemet, som faktisk tilgodeser andre
specialforbund i forhold til handicapområdet, selv om handicapområdet er en del afCFR-systemet. Døvania
fortsætter med at registrere til DDI’s fordel, så længe det ikke har givet konsekvenser fra DIF’s side.
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FOS
FOS står for medlems- og lokaletilskud, som ydes fra Københavns kommune på grund af antallet af
medlemmer og disses aldre.

I september måned meldte Københavns kommune ud, at FOS fremover ville yde et medlemstilskud baseret
på antallet af medlemmer, der bor i Københavns kommune, og det betød, at der ikke kunne gives tilskud
for medlemmerne, der bor udenfor, og man måtte derfor selv tage kontakt til disse kommuner for at skaffe
tilskud for dem. I det værste scenarie var det tale om 25% af vores samlede medlemmer, der bor i
Københavns kommune. Det var skræmmende at opdage på den måde, at mange af vores medlemmer bor
udenfor Københavns kommune, når man havde været vant til at modtage et tilskud uanset medlemmernes
bopæl. Vi vidste heller ikke, om dette også var gældende for handicapområdet.

Det kunne betyde, at Døvania måtte omprioritere sin økonomi, hvis det blev sådan i 2017. I overvejelserne
indgik tanken om at Døvania måtte afstå fra kontorlokalerne for at sikre Døvanias økonomi i nogle år
endnu.

Bestyrelsen kom i dialog med Københavns kommune, og vi forklarede dem, at hvis det også var gældende
for handicapområdet, så kunne det betyde en del for Døvania, for så måtte vi undersøge, om Døvania
havde ressourcer nok til at kunne udføre opsøgende arbejde og forklare kommunerne sammenhængen og
hvorfor det var vigtigt for Døvania at kunne modtage et tilskud.

På koordineringsmødet sammen med afdelingsledeme i samme måned fremlagde bestyrelsen dette, og der
blev også drøftet behovet for at have kontorlokaleme for afdelingerne, idet det var bestyrelsens opfattelse,
at kontorlokalerne ikke blev brugt meget af afdelingerne til f.eks. møder, samvær og andre ting. Behovet
for at have kontorlokalerne bliver mindre efterhånden, som de fleste ting kan klares gennem mails,
Skype/Facetime, før/under/efter træningssamlingerne eller hjemme/caféer. Hvis det fortsætter sådan, så
kan man snart kalde kontorlokalerne for opbevaringssted til gamle bestyrelsespapirer, sportsmaterialer,
pokaler/præmier og andre ting.

Regnskabsmæssigt koster lokalerne mellem 42.000 og 47.000 kr. om året afhængigt af mængden af
forbruget. I 2016 har vi brugt lokalerne meget mindre i forhold til 2015 i følge mødekalenderen.
Men omkring 3 uger senere fik vi en mail fra kommunen med overskriften “fortsat tilskud til alle
medlemmer under 25 år uanset bopælskommune”, og i mailen stod der ganske kort:
“Kultur- og fritidsudvalget har på sit made d. 29. september 2016 besluttet at bibeholde medlemstilskuddet
til alle medlemmer under 25 år uanset bopælskommune.”

Senere kunne vi fa det bekræftet, at dette også var gældende for handicapområdet. Der kunne vi ånde
lettet op og være glade for at det ikke blev aktuelt.
Bestyrelsen er samtidig klar over, at der ikke skal hviles på laurbærbladene, for der skal arbejdes for at få
flere medlemmer og flere idrætstilbud. Desværre må bestyrelsen erkende, at medlemstallet er dalende i
2017, hvilket er imod vores forventninger om modsat retning i medlemstallet. Det påvirker desværre også
på FOS-tilskuddet, som følger medlemsantallet.

Senere kom Københavns kommune med en ny meddelelse om at der skulle betales et gebyr pr medlem for
at anvende kommunens haller — både for træning og turneringer. Heldigvis for os greb DIF ind og
anbefalede kommunen at droppe tanken, idet det ville påvirke det frivillige foreningsarbejde betydeligt.
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§44 OG DHIF (Dansk Handicapldræts Forbund)
Formand Christian Høybye har fulgt ret meget med i området §44 ved at deltage i DHIF’s dialogmøde og
DHIF’s repræsentantskabsmøde i april måned, og han kan kort konkludere, at Døvania stort set er medlem
af DHIF for at kunne få refusion af transportudgifter i forbindelse med kampe, møde, træning og andre
transportudlæg, som kan dækkes af §44 og vi er også en del af deres forsikring i forbindelse med spillere
under en kamp eller træning hos DFIIF. Christian er i dialog med DDI om nødvendigheden/betydningen af
medlemskabet for DDI.

Det er noget bekymrende, at dækningsprocenten af §44 bliver lavere efterhånden, som der kommer flere
klubber under DHTF, og tilskuddet fra lofto til DHIF bliver lavere år efter år. I 2014 var dækningsprocenten
på 60, 2015 på 50, og 2016 skal gennem en ny reform/ændring, og DHW’s bestyrelse har meldt ud, at man
nok skal forvente omkring 30% i 2016.

Man kan ud fra deres udmelding konstatere, at der er tale om en halvering af dækningsprocenten på 2 år,
hvilket er ret bekymrende, og man vil hurtigt indse, at det kan betyde, at døveidrætsldubbeme kommer til
at lave et rigtigt meget arbejde for at få dækket transportudgifler gennem ansøgninger til fonde og
kommuner, og evt, skaffe sponsorer og bruge sponsorkronerne på det fremfor at købe nye trøjer,
materialer, sende spillere på træningslejre og andre lignende ting. Der skal faktisk være en rigtig stor samlet
transportudgift for, at det kan betale sig at søge om §44-dækning.

På dialogmødet fortalte andre klubber, at de arbejder utroligt meget (deltagerne er frivillige ligesom
bestyrelsen og lederne i Døvania) for at kunne få dækket den sidste del af transportudgifier forbundet med
handicappede hos kommuner og fonde. Vi skal lige nævne, at disse klubber er “hørende”, og de har
handicappede som medlemmer, fordi klubberne har materialerne og mulighederne for at tilbyde dem
idræt på de handicappedes præmisser.

Døvania og andre døveidrætsklubber er en af de meget få idrætsforeninger/klubber, hvis medlemmer er
100% handicappede. Det er helt fantastisk at snakke med dem og se hvor aktive de er, og nogle af dem er
bare ægte ildsjæle, fordi opfattelsen er: “selvfølgelig skal handicappede have mulighed for at dyrke idræt —

og der skal nok findes på noget for at få udgifterne holdt så meget langt nede som muligt.”

Årsmøde og klubseminarer
Efter vores opfattelse gik DDI’s årsmøde i juni måned ret godt, men det ser ikke godt ud med det lave
fremmøde. Måske kan det ses som tegn på dalende interesse for døveidrætten generelt samtidig med, at 3
klubber er ude af DDI. Fleur og fremad har meldt sig ud af forbundet, og Aros er nedlagt efter flere års
virke.

Mange vil nok synes, at DDI er blevet til et hårdt og systematisk forbund, men vi kunne se på årsmødet, at
DDI havde siden repræsentantskabsmødet sidste år arbejdet meget intensivt for at styrke forbundet, sådan
at forbundet kan opfattes som et professionelt, ordentligt og solidt forbund — økonomisk og
ressourcemæssigt set.

Som noget nyt viste DDI et udpluk af deres arbejde med sig selv med en SWOT-analyse (at kortlægge
forbundets styrker, svagheder, trusler og muligheder og ud fra dem forsøge at gøre DDI stærkere og følge
ajour med tidens trend), og det var interessant at se dem. Til repræsentantskabsmodet næste år kommer vi
nok til at se deres nye værdier for forbundet

På årsmødet blev der uddelt 6 priser, og 4 af dem blev givet til Døvania-medlemmer fra Døvania.
Det første var et æresmedlemskab til Lene Lassen Knudsen som tak for hendes store arbejde med DDI’s
økonomi i forbindelse med Verdenslegene for døve i København i 1997, da hun sad som kasserer i
organisationskomiteen “Danmarkskomiteen”. Lene har også været DDI’s formand i 3 år. Hun huskes
specielt for hendes arbejde for at gøre DDI’s økonomi bedre efter det store underskud i årene efter
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Verdenslegene, og det er bemærkelsesværdigt, at Lene Lassen Knudsen tog en 6 måneders ulønnet orlov
fra sit arbejde for at kunne arbejdet fokuseret på at forbedre DDIs økonomi. Et prisværdigt kæmpearbejde!

Hjertelig tillykke til Lene Lassen Knudsen med æresmedlemskabet.

Det andet var et hæderstegn til Marek Mir-Mackiewicz, som har i mange år arbejdet på
orienteringsområdet for Døvania, DDI, EDSO og ICSD. Det sidste som TD (Technical Director) for ISCD
(verdensforbund for døveidræt). Hjertelig tillykke til Marek Mir-Mackiewicz med hædertegnet.

Det tredje var J.P. Nielsens Lederpris, som blev tildelt Døvanias formand Christian Høybye. Lederprisen
blev
tildelt Christian for hans arbejde som formand for Døvania.

Det fjerde pris var Årets Fund, som Døvanias håndboldspiller Jonas Kiilm fik tildelt for hans talent og
indsats
på DDI’s håndboldlandshold. En ung mand på 15 år med en stor fremtid indenfor håndbold. Hjertelig
tillykke til Jonas Kühn med prisen.

Her gives korte udpluk af årets to ldubseminarer. Klubberne var meget aktive under seminareme med rigtig
mange ideer og forslag til hvordan det nye DDI og klubberne i fællesskab kan sikre os en god fremtid, idet
det er konstateret at der ikke er mange døve børn under 15 år, og der skal satses på nye “kundeområder”
såsom CI og hørehæmmede. Områderne ses som nye udfordringer for DD1 og klubberne.

Der blev også snakket om DM indenfor de næste 5 år, og mange DM-arrangementer blev taget. Døvania
har taget sig af DM-arrangementerne indenfor bordtennis de næste 3 år. Hvorfor de 3 næste år — jo for at
kunne oparbej de erfaring og kunne gøre det bedre år efter år. Viking har gjort det samme for DM i gokart.

På et ene ldubseminar mødtes eliteområdet og breddeområdet, sådan at hele DDI samles til en god
omgang snak om temaet “Døveidrættens fremtid”, hvordan vi bedst mulig kan sikre døveidrættens fremtid.
Døvanias repræsentanter var Christian Høybye og Aleksander Madsen Kirkegaard.

Dovanias landsholdspillere
Der har været spillere fra Bowling, Håndbold, Orientering, Damefodbold og Golf på DDIs landshold. Disse
spillere skal også have stor ros for deres engagement og iver for at holde døveidrætten oppe, og i flere
omgange har bestyrelsen modtaget flotte ros fra DDI omkring deres opførsel både på banen og udenfor
banen. Det varmer meget at høre om dette, og vi kan være trygge ved, at de kan være gode
repræsentanter for idrætsforeningen.

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

Længe leve Dovania!
På bestyrelsens vegne
Christian Høybye
formand
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