
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 27/9-2016 
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Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW), Sabine Brink (SB) og Aleksander Madsen 

Kirkegaard (AMK). 

Gæster: Konsulent André Kobberholm og praktikant Julie Morville fra DDI 

Fraværende:  

Emil Clemmensen (EC) – uden afbud 

Dorthe Zachariassen (DZ) - sygdom 

Martin Tranemose (MT) – intet afbud 

Jens Luckenbach (JL) – havde advaret om mulig overarbejde men intet afbud alligevel 

0. Mødestart 

0.1 Alle til stede? Forberedt til start? 
Det anbefales, at man møder op i god tid og gør sig klar, sådan at mødet kan startes præcist kl. 17. 

Samtidig BEDES ALLE at LÆSE GRUNDIGT IGENNEM og være FORBEREDT til mødet. 

0.2 Tegnstyrer og referent 
SB er tegnstyrer. 

CH er referent. 

CW er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste 

1. Siden sidst 

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer) 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer) 
Korrespondancelisten blev gennemgået. 

2. Økonomi og administration 

2.1 Økonomi 

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH) 

Det ser stadig pænt ud, og alle regninger er betalt indtil nu. Regnskabet er uploadet til Dropbox og klar til 

læsning for bestyrelsen. CH ville høre om bestyrelsen var tilfredse med måden at uploade til Dropbox og 

om der blev læst derfra. Alle syntes at det fungerede godt på den måde i stedet for at få det udsendt på 

mail. 

2.1.2 Udsendelse af kontingentrykkere (CH) 

CH har udsendt kontingentrykkere til medlemmer, der stadig mangler at betale kontingenter med 

betalingsfrist den 7. oktober. En pæn håndfuld har betalt men de har også udmeldt sig for 2017, så vi må 
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nok indse, at medlemstallet for næste år bliver noget mindre, hvis der ikke kommer nye aktiviteter i 

Døvania. 

CH viste nogle af svarene fra medlemmerne, som mener, at de har betalt, og bestyrelsen var enige om, at 

der skal betales. CH sørger for at fordele svarene mellem CH, AMK og SB, som derefter vil tage kontakt til 

medlemmerne og forklare hvorfor der skal betales, idet de fleste rykkere handler om manglende betalinger 

for 2015 men de er heller ikke blevet opkrævet for 2016 med mindre lederne påstår andet. 

Måske skal bestyrelsen tage det til efterretning og have det i baghovedet til næste år hvor der skal 

udsendes kontingentopkrævninger, som nok skal indeholde oplysninger om hvordan man udmelder sig. 

Hjemmesiden skal også checkes efter om der skal nye formuleringer på. CH og AMK sørger for det. 

2.1.3 Døvanias kontorlokaler (CH) 

Bestyrelsen drøftede emnet på sidste bestyrelsesmøde, og det blev også taget op under 

koordineringsmødet den 8. september. Det ser ud til at vi skal spare på huslejeudgiften på en eller anden 

måde. Der blev taget en ide op på koordineringsmødet om vi kan slå sammen med DDU som også bruger 

deres lokale, som er identisk med vores. DDU bruger det om dagen og Døvania bruger det mest om 

aftenen. Bestyrelsen syntes at det var en god ide, så CH snakker med DDU om det og prøver at se om der 

kunne findes en løsning på dette. 

CH viste et udkast til en nyhed om det på hjemmesiden, idet han ønskede at alle var enige om indholdet. 

Udkastet blev godkendt af bestyrelsen, og nyheden blev frigivet dagen efter. Bestyrelsen håber på, at 

medlemmerne vil reagere på meddelelsen og komme med kommentarer. 

CH har med hjælp fra tidligere næstformand André fundet lejekontrakten og ville se nærmere på den. 

2.1.4 Fortsat medlemskab hos DHIF (CH) 

Bestyrelsen snakkede om vi skal fortsætte med at være medlem af DHIF i 2017. Den mest primære grund til 

medlemskabet er §44-dækningen og ikke andet. Kontingentet er på 1.000 kr. Idrætskonsulent André 

mindede os om at medlemskab til DIF går gennem DHIF, så måske skulle man prøve at sende en mail til 

DHIF for at høre hvilke fordele, der er ved at være medlem af DHIF. 

Derefter kan bestyrelsen tage op på næste møde ud fra svaret fra DHIF hvad man gør i forbindelse med 

medlemskabet. Punktet blev også taget op under koordineringsmødet, og lederne er blevet opfordret til at 

tage en snak med medlemmerne om man ønsker dækning af transportudgifterne samt tage det med i 

arbejdet omkring budget 2017. 

CH sender en mail til DHIF. 

2.2 Administration 

2.2.1 FOS og status for medlemmer 2016 og 2017 (CH) 

Det var dejligt at Københavns kommune droppet brugsgebyr for anvendelse af hallerne. Dette er nok sket 

efter pres fra DIF. Så udestår der en opgave for bestyrelsen: Københavns kommune har besluttet at på 

børn- og ungeområdet vil de kun betale for dem der bor i Københavns kommune. Derfor har de på ny sendt 

en mail hvor vi bliver bedt om at opliste antal bosiddende i kommunen i forhold til det totale antal. Fristen 

for indlevering af de nye oplysninger er den 1. oktober.  
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Teksten i mailen ser lidt usikkert ud endnu for det ikke er tydeliggjort godt nok om det også gælder på 

handicapområdet. Derfor har CH sendt en lille mail til kommunen med spørgsmål, og vi håber at de når at 

svare inden fristens udløb. 

CH sørger for at oplyse fordelingen af medlemmer i Københavns kommune inden den 1. oktober. 

CH har regnet lidt på det, og worst case (alle aldersgrupper) viser at omkring 25% af medlemmerne bor i 

Københavns kommune, så det er ret tankevækkende, når man har været vant til at få driftstilskud uanset 

medlemmernes bopæl.  

Idrætskonsulent André Kobberholm foreslog at man også kunne kontakte DDI for at høre om de kunne 

bidrage med noget f.eks. en udtalelse om hvorfor det er vigtigt at kunne støtte døve gennem deres 

idrætsaktiviteter. Beslutningen kunne også være med til at dræbe frivilligheden hvis der skal laves ekstra 

arbejde for at få driftstilskud hos andre kommuner. 

På koordineringsmødet kom der et forslag om at vi kunne prøve at snakke med DDU om at slå kontorerne 

sammen og dermed spare halvdelen af huslejen, idet DDU stort set anvender kontoret om dagen og vi om 

aftenen. CH snakker med DDU om det. 

2.2.2 Status på sortlisten (SB) 

SB fortalte om hendes store arbejde med at kontakte skyldnere på sortlisten. Over halvdelen er nu 

kontaktet og nogle er begyndt på at betale i rater. Kun i to tilfælde er der forhandlet mere end 50% af 

beløbene hjem, og målet er fortsat at alt er indbetalt inden årsskiftet. 

Bestyrelsen var imponeret over hendes evner med at snakke med folk, når man tænker på at sidste års 

bestyrelsen havde brugt et år og mange ressourcer på at sende mails til folk og bede dem betale. 

SB fortsætter sit arbejde indtil alt er skaffet hjem. 

3. Tema (specifikke sager og andre emner) 

3.1 Kommunikationsmiddel til omverdenen (CH) 
På koordineringsmødet mente lederne, at Døvania også måtte satse mere på Facebook. Bestyrelsen 

drøftede politikken bag Facebook for Døvania. Vi kom frem til følgende beslutninger: 

* Bestyrelsen laver en facebookgruppe hvor lederne og bestyrelsen indgår i den, og det køres som et 

forsøg. CW opretter gruppen. 

* Bestyrelsen holder øje med nyhederne slået op i Facebook gennem hjemmesiden, og formanden 

kontaktes, hvis der skal svares på noget. Hvis der skal svares på noget, så vil formanden lave det som en 

nyhed på hjemmesiden med udtræk fra Facebook. 

* Bestyrelsen kan stoppe en form for spekulation eller rygte ved at bede dem om at sende en mail til 

formanden, som gerne vil sørge for at mailen bliver besvaret af den rette person. 
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* Bestyrelsen er indstillet på at ville nå bedre ud til unge medlemmer gennem Facebook, men der skal laves 

nogle ”forsigtige” forsøg først for at finde den ”rette rytme”. 

* Bestyrelsen vil forsøge at anvende Facebook mere for at få medlemmerne til at komme til 

generalforsamlingen.  

* Bestyrelsen bestræber sig på at ikke slette indlæg eller opslag på Døvanias Facebookside med mindre der 

er noget upassende, og der skal samtidig forklares hvorfor indlæg/opslag er blevet slettet. 

På næste bestyrelsesmøde skal vi evaluere og snakke om forbedringer. 

3.2 Børneattester (CH) 
Bestyrelsen undtagen Dorte har underskrevet samtykkeerklæringerne og afleveret til CH. Så snart Dorte har 

underskrevet og afleveret til CH, vil CH indsende dem til Politiet. Derefter går turen til lederne. 

3.3 ABSALONs jubilæum oktober måned (CH) 
CH deltager i receptionen den 7. oktober som Døvanias repræsentant, og vi giver noget sportsudstyr som 

gave. 

3.4 1866’s jubilæum november måned (CW) 
Det er besluttet at Døvania ikke bidrager med noget til åbent hus. 

3.5 Klubseminar den 29. oktober på Castberggård (CH) 
Indtil videre er det Aleksander der deltager som Døvanias repræsentant. CH sender mail til bestyrelsen før 

fristens udløb den 1. oktober for at høre om der er flere der er interesseret. CH deltager som repræsentant 

for DDI. Bestyrelsen har modtaget program fra DDI, og på næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte forskellige 

oplæg der tages op på klubseminaret. CH har sendt en oversigt over emner til drøftelse til DDI.  

CH sørger for at tilmelde Aleksander til DDI. 

3.6 Godkendelse af nyheder til hjemmesiden (CH) 
Bestyrelsen godkendte de to nedenstående nyheder til hjemmesiden, som skal offentliggøres de næste par 

dage. 

Det første udkast handlede om situationen omkring FOS og kontorlokalerne, og det blev hurtigt drøftet 

under punkt 2.1.3. 

Det andet udkast handlede om oprydning i pokalerne/præmierne, som der findes rigtig mange af og 

opbevares på loftet. 

CH tager også kontakt til Ib Steen Hansen og Erik Geisler for at aftale et møde om pokalerne/præmierne for 

at finde ud af om der er nogle, der har historisk værdi for Døvania 

3.7 Hjemmeside – vedligehold og annoncer (CH) 
CH har holdt et møde med webmasteren og der er aftalt et møde den 6. oktober, hvor der bl.a. skal 

drøftes: 
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* annonncer, fornyelser af nuværende annoncer 

* priser for annoncer 

* driftsomkostninger for hjemmeside 

* retningslinier for indlæg til hjemmesiden 

* andre relevante ting 

Der holdes møder hver 14. dag op til nytåret, så der bliver lavet forskellige notater til bestyrelsens 

godkendelse de 3 næste bestyrelsesmøder. 

AMK kom med følgende inputs: 

* events skal løbende indsættes i kalenderen og der holdes et godt øje med dem 

* galleri skal gerne fyldes med billeder, man kan aftale at lægge billederne ind på Dropbox og kontakt 

webmasteren som kan flytte dem over 

* vil gerne hjælpe med forskellige opgaver indenfor WordPress hvis det er muligt 

* tegnsprogsbobler på hver nyhed for at få mere ud til unge mennesker, de ser gerne nyhederne hvis de 

tolkes på tegnsprog 

4. Idrætsgrene 

4.0 Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene) 
CH fortæller at der er indkaldt til et indledende møde om oprettelsen af en afdeling for gokart. Mødet 

foregår den 28. september kl. 18. 

AMK spurgte om ”åbent hus”-arrangementerne hører under prøvetræning. Bestyrelsen besluttede at de 

ikke hører under prøvetræning, idet de handler om at reklamere for sporten. 

AMK spurgte om mulighederne for at have fitness som sportsgren. CH kunne forklare at Louise G. Thystrup 

havde forsøgt at undersøge mulighederne for at have crossfit som sportsgren i Døvania, men det viste sig at 

være mere kompliceret end antaget i starten. Men man kan godt have det som tilbud til motionisterne og 

selvfølgelig til andre medlemmer, hvis der betales motionist-kontingent. AMK vil prøve at se om der er 

noget interesse og melde til bage til næste bestyrelsesmøde. 

AMK fortalte om tegnsprogsdag, som tegnsprogstolkestuderende laver en gang om året, hvor man inviterer 

folk til at komme og se hvad tegnsprog er for et sprog at kunne. AMK har talt med en af de primus motorer 

om arrangementet for at høre mulighederne ved at Døvania kan koble sig på så der kunne tilbydes sport. 

AMK vil gå videre med det såfremt der er mulighed for det og melder tilbage til næste bestyrelsesmøde. 

4.1 Badminton (JL) 
Der spørges ind til børnekontingent, idet nogle forældre vil gerne have børn med. Normalt er der et 

kontingent for hver sportsgren uanset alder. Bestyrelsen kan godt være fleksible på dette punkt, hvis man 

taler om børn, der ikke er i stand til at kunne klare sig selv alene. De kan godt komme med til træning og 

lege ved siden af eller spille lidt hvis der er en bane til det. De behøver ikke at betale for noget. 
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Men hvis vi taler om oppe i teenageårene og de kan spille badminton på et acceptabelt niveau, så skal der 

betales kontingent for at spille med. Ellers må de gerne sidde i et hjørne og lave et eller andet – bare ikke 

unoder ifølge hallens regler. 

4.2 Bowling (DZ) 
De har holdt et hyggeligt medlemsmøde, hvor man også fejrede 40 års jubilæum for bowlingafdelingen. CH 

deltog som bestyrelsens repræsentant. 

SB fortalte om DDI’s nye kurs for bowlingsporten, og det rammer desværre kvindesiden ekstra hårdere end 

forventet. SB forklarede sammenhængen, som bl.a. gik ud på at der ikke kommer forklaringer på hvorfor 

der ikke udtages kvinder til store turneringer, og der mangler også forståelse for hvorfor der bør være 

kvinder i bowlingudvalget, som kender til bowling indefra. Spillerne kender ikke til kravene som DDI stiller, 

før i tiden var der personlig kontakt fra bowlinglederen men nu sker der ikke ret meget. Hun vil forsøge at 

skrive en mail til DDI, og måske skal Døvania også skrive en mail til DDI og udbede sig en forklaring senere. 

Bestyrelsen kunne tilslutte sig at SB skriver en mail til DDI. 

4.3 Cykelsport (CW) 
Intet nyt. 

4.4 Damefodbold (SB) 
Lederen Nana meddelte at hun skal koncentrere sig mere om sin uddannelse og hun skal også ud på en 

rejse. Carlsbergsportsfonden er droppet fordi NBM deltagelsen er droppet på grund af ganske få spillere, 

som kunne få fri. 

AMK fortæller også at der er fundet forskellige datoer for en hal til damefodbold. 

4.5 Golf (CH) 
Et godt DM arrangement til trods for det lave deltagerantal. En stor oplevelse for CH at være med på 

arrangørsiden. Der var et godt sammenhold alle sammen under weekenden. Ærgerligt at golfeliten ikke 

deltog fuldtalligt. 

4.6 Håndbold (CW) 
Det viser sig at der faktisk er hal til håndbold. CW tager der ud og undersøger forholdene. 

4.7 Orientering (SB) 
Intet nyt. 

4.8 Vandsport (SB) 
Det går ikke så godt med afdelingen, idet lederen ikke længere er motiveret og der kommer ikke mange til 

haltræningen. SB snakker med lederen om at indkalde til et medlemsmøde. Bestyrelsen giver 3 forsøg på at 

holde et medlemsmøde, og hvis der ikke er interesse for at komme til medlemsmøde, så bliver afdelingen 

indstillet til lukning på generalforsamlingen. SB og lederen arbejder videre med det. 

4.9 Volleyball (AMK) 
CH har holdt et møde med træneren og et møde med volleyballudvalget den 6. september for at snakke om 

tingene, der sejlede lidt for meget på det tidspunkt. 
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Pokalen fra DGI skal ind på kontoret og fremvises, idet den er vundet som hold. CH skriver til lederen og 

beder om at få den ind til kontoret. 

4.10 Seniorsport (CH) 
CH skal have et møde med Sofie i næste uge. 

AMK har mødt hende sidste uge og snakket med hende om det, og hun har fortalt AMK hvad hun har 

forsøgt. AMK har også snakket med Tirsdagsklubben og fik det indtryk at de ikke er interesseret i at snakke 

om det. Måske skal CH snakke med folk om hvorfor de ikke melder tilbage. Det afventer mødet mellem 

Sofie og CH først. 

4.11 Bordtennis (AMK) 
Bestyrelsen kunne godkende afdelingens budget.  

AMK fortalte at det går langsomt fremad for sporten. 

4.12 Motionist (Bestyrelsen) 
Intet nyt. 

5 Projekter 

5.1 Et muligt sommerarrangement på Amager (JL+MT)  
Forhistorie: 

JL og MT var ikke nået så langt og vil arbejde lidt mere ved det og forsøge i første omgang finde det rette 

tidspunkt på grund af de store TV-sportsbegivenheder såsom EM i fodbold, OL i Rio. Muligheden for at 

finde en dato ligger nok mellem sidste uge i juli og første to uger i august. JL og MT har forsøgt at finde det 

firma som arrangerer disse typer aktiviteter ved Amager Strand. JL mente at det var gennem AOK. JL kigger 

videre på det. 

Bestyrelsen blev enige om at JL og MT giver en skriftlig status inden næste bestyrelsesmøde, og CH sender 

en mail til dem om det. 

5.2 Udvalg til større fokus på vore sportsgrene (JL) 
Forhistorie: 

Det var JL, der bragte det på banen under generalforsamlingen i år, og han ville have et udvalg, der kunne 

analysere hvordan Døvania kunne gøre sine tilbud mere attraktivt, sådan at der kommer nye medlemmer 

til idrætsforeningen. JL og Søren Visholm er foreløbig sat på opgaven. 

Bestyrelsen blev enige om at JL giver en skriftlig status inden næste bestyrelsesmøde, og CH sender en mail 

til JL om det. 
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6. Andet og sidst 

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH) 
Næste møde er onsdag den 26. oktober kl. 17 på kontoret. 

SB kommer kl. 19 efter træningen, så bestyrelsen starter bare med aftensmad og tager andre uvigtige ting 

først. Næste møde skal handle om Døvanias holdning til forskellige punkter, der bliver taget op til 

klubseminaret på Castberggård. 

6.2 Kommentarer fra idrætskonsulent André 
Bestyrelsen drøftede forskellige emner såsom: 

Medlemslisten og DDI-andele: 

AMK indrømmer at han er bagud med arbejdet med at indberette nye medlemmer til DDI, og dette bliver 

arbejdet mere med indenfor kort tid. Bestyrelsen drøftede også hvordan arbejdet kan gøres mere enkelt. 

Kurser: 

André noterede ud fra bestyrelsens diskussion omkring Facebook, at der er behov for kursus i sociale 

medier og om hvordan man som klubrepræsentant forholder sig til nyheder, diskussioner og andre ting, der 

bliver taget op som opslag på idrætsforeningens officielle Facebook-side. 

Klubseminar: 

Der blev drøftet kort vigtigheden omkring emnerne, der bliver taget op den 29. oktober samt at Døvania får 

diskuteret holdningerne til de mange forskellige ting, der også bliver taget op som forslag til næste 

repræsentantskabsmøde. 

Andre generelle ting såsom DHIF, FOS, sportsgrene i Døvania er taget op undervejs. Bestyrelsen synes at 

det har været godt at have DDI på besøg. Bestyrelsen takkede André for han gav sig tid til at komme forbi, 

og praktikanten Julie Morville for hendes gode input omkring Facebook-drøftelsen, som bestyrelsen helt 

absolut vil tage med videre. 

6.3 Kontorkalenderen (CH) 
Bestyrelsen synes at det fungerer fint med at have mødekalenderen elektronisk idet man slipper nemlig for 

at tage ind på kontoret for at checke den store kalender på tavlen om lokalerne er ledige. 

6.4 Eventuelt 
SB fik Døvanias bærbare computer til lån til hendes arbejde med sortlisten og andre opgaver. Hun må prøve 

at se om den kan bruges og få hjælp til opsætning/opgradering af indholdet. 

 


