
Referat af den ordinære generalforsamling i KØbenhavns DØves

ldrætsforening DØvania den 17. marts 2018 kl. 13:00

Dagsorden:

1. Vatg af dirigent
2. Vatg af referent
3. Vatg af to stemmetættere
4. Bestyrelsens, udvatgenes og afdetingens årsberetning forelægges tiI godkendetse

5. Fremtæggelse af årsregnskab tiI godkendetse

6. Budget tit orientering
7. Behandling af forstag
8. Vatg af bestyretse:

a. Formand (hvert år)
b. To repræsentanter (utige år)
c. To repræsentanter (tige år)
d. To suppteanter (hvert år)

9. Vatg af 2 revisorer (hvert år)

Sabine Brink åbner generatforsamting nr. 113, hjertetig vetkommen, især til æresmedtemmerne.

1. Valg af dirigent

Bestyretsen forestår: Andre Kobberhotm (herefter nævnt som AK).

Enstemmigt: VALGT

AK: Jeg har tjekket vedtægterne: indkatdetsen tiI generatforsamting med 6 ugers varset er opfytdt.
Materiaterne skal sendes tiI medtemmerne 2 uger før generatforsamting, det er ikke overholdt i
vedtægterne, da de sendte 5 dage før. Derfor vit jeg spørge jer, om I accepterer, at vi gennemfører
generatforsamtingen.

Enstemmigt: GODKENDT

Ti[ stede: 1 5 medtemmer og 3 ikke-medtemmer og der skal være mindst 10 stemmer for at få
vedtægtsændringerne godkendt og der kræver 8 stemmer for at gennemføre et atmindetigt ftertats
bestutning. Kan erktære generatforsamtingen for åben.

Dagorden f ølger vedtægterne.



2. Valg af referent

Bestyretsen forestår: Britt Nøhr Pedersen

Enstemmigt: VALGT

3. Valg af 2 stemmetællere

Bestyretsen forestår frivittige fra forsamtingen. Gert Mikketsen stitter op og atte btiver enige om at det
er nok med 1 stemmetætter.

Enstemmigt: VALGT

4. Bestyrelsens, udvalgenes og afdelingernes årsberetning forelægges til godkendelse

Æret være Jørgen Jørgensens minde - et minuts stithed.

Bestyretsen forestår omvendt rækkeføtge, såtedes at vi starter med udvatgene først og stutter af med
foreningen. Det er mutigt at læse udvatgenes årsberetninger på hjemmesiden.

Badminton

Barbara Søndergaard: Undrede sig over, at Jesper Søndergaard var friviltig hjætper (dommer) under
Deaftympics, når det er normatt at TD og hans hjæl.pere/dommere får [øn, diæter og logi, hvis der
skal arbejdes under Deaftympics.

lb Steen Hansen: Jeg er ked af, at der kommer få ledere fra udvatgene og derfor vit jeg forestå, at vi
aftyser generatforsamtingen.

Christian Høybye: Siden jeg startede i bestyretsen, har de fteste ledere - både nuværende og

tidtigere - ikke respekteret bestyretsens ønske om titstedeværetse under foreningens
generatforsamting. Bestyretsen noterede generatforsamtingens ønske og vitte n;Evne det på næste
koordineringsmøde med lederne. Setvføtgetig er det kedetigt for bestyretsen, men dog er gotftederen
og orienteringstederen her. Vi er kede af, at der kommer ikke mange tiI generatforsamtingen.

Gert Mikketsen: Det er ikke første gang, det sker. Jeg synes lederne har ptigt tit at dettage til
generatforsamlingen.

lb Steen Hansen; Det har sket før i min tid som formand, hvor der kom få til generalforsamtingerne.
Jeg varstede derfor med at tigge Døvania på hytden, og så kom der mange tit den føtgende
generatforsamting.



Christian Høybye: Jeg forestår, at generatforsamtingen ska[ gennemføres og at bestyretsen får tit
opgave til at have samtater med atte [ederne.

Ctaus Ju[ Larsen: Lederne har sagt ja tit at påtage sig rotten som [eder. Så de skat forstå, hvad deres

opgaver er - hvis de ikke accepterer opgaverne, så må vi ligge Døvania på hytden.

Sabine Brink: Det kan være pga. Castberggaards arrangement, samt DNUR, hvor atte unge dettager,
så det er nok derfor at atte ikke dettager i generatforsamtingen. Jeg lover jer, at jeg samter op på det
med [ederne.

AK: Jeg forestår attigevet, at generatforsamtingen skal gennemføres.

Ote Artmann: Hvis vi aftyser generatforsamtingen, så forestår jeg, at vi diskuterer visionen.

Christian Høybye: Generatforsamtingen skal gennemf Øres, etters tager jeg hjem.

Claus Ju[ Larsen: Bestyretsen har knoktet i forbindetse med generatforsamtingen, så den ska[
gennemføres.

AK: Jeg bestutter, at vi skal fortsætte generatforsamtingen.

Christian Høybye: kommentar til Barbara Søndergaard: Bestyretsen er overrasket over det med
Jesper, da han var dommer. Vi undersøger det nærmere.

Jens Bertetsen: Jesper kommer ikke i dag, så der bør findes en anden aftøser.

AK: Dette skal noteres som en generel orientering ti[ lederne fremover.

Bowtinq

Kristin Martinsen: Vi har haft generatforsamting i onsdags. Jeg fortsætter som leder, Sabine Brink som
bestyretsesmedtem og Peter F. Jørgensen som kasserer. Vi fortsætter, som vi ptejer. Vi kommer til at
miste et par medtemmer og mutigvis lukke et hotd. DM i bowting er her i København d. 16.-17. juni.

Damefodbotd

Britt Nøhr: Det har været en stitte tid i damefodbotd pga., at de fleste af os prioriterer landshotdet.

Titbaee tiI badminton



Ktaus Abitdgaard: Jeg synes, at det ervigtigt, at man prioriterer Døvania højere end landshotdet, så

ktubben kan køre videre. Jeg er bekymret over at man prioriterer det andertedes.

Christian Høybye: Man behøver ikke at være bekymret over det, for DDI hjætper faktisk også med at
skaffe medtemmer tit ktubberne, idet atte landsholdsspittere skal være medtem af en ktub under DDI

for at kunne btive udtaget til et landshotd. DDI fokuserer ikke kun på etiteidræt, men også på

breddeidræt, da DDI har et projekt med strategispor sammen med DIF (Danmarks ldræts Forbund) og

strategispor indehotder to projekter, som DDI er i gang med: det ene handter om samarbejde
sammen med andre speciatforbund og det andet handter om at rekruttere medtemmer. Det er her
DDI hjætper med at sikre, at man skatvære medlemmer af ktubber for at udnytte DDI's titbud.

Orienterinq

Louise Peitersen: Jeg er den nye leder for orientering. Det har været en stitte tid, men der vit komme
nogte spændende aktiviteter tiI foråret.

Gotf

Ctaus Ju[ Larsen: Det sker ikke meget i gotf, men jeg overvejer at arrangere et hyggearrangement for
gotfmedtemmerne.

PouI Boye Nietsen: Hvorfor er den dygtige gotfspitter Hans Etgaard stoppet?

Claus Ju[ Larsen: Han er nok træt af at ligge på Z. ptads og hans sidste VM resuttat btev dårtigere,
derfor har han vatgt at stoppe og er skiftet fra gotf tit fiskeri. Der er faktisk også en anden gotfspitter,
Søren Ctausen, som er stoppet, hvorfor ved jeg ikke.

Ote Artmann: Jeg er ked af, at mange gotfspittere stopper, håber at der kommer nogle nye spittere til
gotf .

Ctaus Ju[ Larsen: Gotf er en fed sport, hvor der kan nydes natur i 5 timer pr. runde. Det er rart at
kobte af fra hverdag.

Tak til sportsgrene for deres bidrag til årsberetningen

Gert Mikketsen: Hvorfor har resten ikke afleveret deres årsberetning?

Sabine Brink: Vi har ingen [eder ti[ cyketsport og motorsport. Håndbotd fokuserer kun på

landsholdsptan. Vi har ikke modtaget årsberetning fra Votteybatl og Bordtennis.



AK: Det er igen, at det handter om at lederne skalvære aktive, og det er atterede noteret til
bestyretsen.

Nu over til hovedforeningens årsberetning

Christian Høybye: Det med ftytning tit DDU har været rodet i starten. Vi ftyttede tit DDUs lokate, da

vi btev enige om, at vi ikke brugte det forrige [okate så ofte og vitte spare penge på hustejen. Men

det har været rodet med ftytningen, for att gik hurtigt. Det endte med, at atte Døvanias ting
ptudsetigt [å oppe på toftet. Da Emits virksomhed skutte overtage Døvanias [okate, havde Emi[ derfor
setv ordnet ftytningen, uden vi anede noget. Og vi er ikke titfredse med det nye lokate, da lokatet og

toitettet ikke er rent og at vi skutte ptudsetigt betate ekstra for toitet og affatd fra DDL. EmiI har
aftatt med DDL, at vi skutte betate ca. 26.000 kr. for hustejet om året, derfor har det undret os, at vi
ptudsetig skutle betate for toitet og affatd. Det var Emit, der havde [avet en aftate med DDL om
husteje. Vi har fundet ud af, at vi har kun fået en samarbejdsaftate fra dem, men ikke en
lejekontrakt. Jeg skal have et møde med DDL og DDU om det. Mutigvis vætger vi at opsige tejemåtet,
da vi kun bruger det ca. 15 gange om året. Vi kan nemt hotde bestyretsesmøder på en cafe, låne et
mødetokale etter privat.

Ctaus Ju[ Larsen: 5å det er faktisk ikke nødventigt at skutte ftytte ud når der er ekstra udgifter. Jeg
tænker, for hvem er lokatet en fordet, Døvania etter DDU? Når I ikke bruger lokatet ofte. Måske er
lokatet ikke nødvendigt for Døvania?

lb Steen Hansen: Det vil vzpre en god ide, hvis Døvania kunne skaffe døvebørn fra døveskoterne. De

mangter at få informationerne om Døvania, det mangter vi.

Knud 5øndergaard: To ting - 1. Det er ikke noget nyt med banken om bankfutdmagten, derfor viI det
være en god ide at ændre nogte af vedtægterne, så det vil gå nemmere næste gang. Jeg vil gerne
hjætpe tit. - 2. Det skatsnart være på ptads med lejekontrakten med 1866, da vi ikke aner, hvad der
vitske med 1866 inden d. 7. aprit.

Christian Høybye: Kommentar til Knud Søndergaard: Jeg overvejer setv at dettage tit 1866s

medtemsmøde, så jeg kan få en fornemmetse af, hvordan 1866vitse ud i fremtiden. Kommentar til
lb Steen Hansen: Ja jeg viI tage det op med bestyrelsen.

Kristin Martinsen: Det er fint at have en diskussion om [ejemåtet og økonomien, men vi skat titbage
tiI dagsorden.

Gert Mikketsen: Jeg er overrasket over, at Emi[ overhovedet ikke har tejekontrakten. Det skal I have
styr på.

AK: Bestyretsen tager det tit efterretning.



Der er blevet nævnt en stor tak til udvalgslederne, (presmedlemmerne, medlemmerne, olle

frivillige og DDI på PP-slides.

Pou[ Boye Nietsen: Der mangter at btive sige tak til hæderstegn-medtemmer

AK: Det er ikke en normal kutyme at ære Hæderstegn-medtemrne til generalforsamlingen, eftersom
de har atterede fået en tak, da de fik hæderstegn.

Ole Artmann: Døvanias fremtid er usikker og døveidræt er meget sårbar nu, så det er svært at give

titbud til medtemmerne. Vi må tænke andertedes, f.eks. at mange vætger at træne på en hørende
ktub; måske kan vi høre under de hørende ktubber tigesom Parasport.

Christian Høybye: kommentar til Ole Artmann: DDI afhotder et årsmøde og et ktubseminar, så der vil
vi tage det op.

Ctaus Ju[ Larsen: Kommentar til Ole Artmann: Det har attid været en udfordring med døveidræt. Det
er svært at titknytte os den "hørende verden", da vi har vores kultur. Er hett enig med dig, at vi skal
tænke over fremtiden. Det er ikke kun Døvania, det er også et probtem hos DDl.

Morten Boye: Før har jeg prøvet at oprette et herrefodbotdhotd, men det btev droppet, da jeg ikke
kunne opfyLde bestyretsens betingetser om at skutte samte i att 15 spiltere for at kunne oprette et
hotd. Vi har faktisk mistet 15-20 medtemmer på grund af det. Det må laves om, da vi har brug for
ftere medtemmer. Bestyretsen må være mere åben og kreativt i forbindetse med denne situation.

Sabine Brink: kommentar til lvlorten Boye: Jeg vil gerne tage det op med dig i pausen.

Christian Høybye: kommentar til Morten: Det har været urotigt med herrefodbotd, hvor de vitte
bestemme over bestyretsen. Det har været svært at samarbejde med herrefodbotd. Det har været en
misforståetse meltem herrefodbotdstederen, bestyretsen og herrespittere. Ja, det er rigtigt, at
bestyretsen har givet dem (seniorer) en betingetse om, at skutte skaffe op tit 15 spittere, men der
btev også nævnt, at der også er mutighed for at forhandte, men har ikke hørt mere fra dem. Vi har
derfor bare vatgt at lukke herrefodbotdafdeting. Herrefodbotd får faktisk en ny chance, når de
skytdte ca. 140.000 kr., som bestyretsen har fået nutstittet for herrefodbol,d. Samt spitterne har brugt
en hal med Døvanias navn uden vi ved det. Jeg kan se, at der også har været probtemer med at
infomere/kommunikere tit hinanden (også mettem medtemmer, ktubber og DDI).

Morten Boye: kommentar til Christion Høybye: Jeg er enig i, at vi skal finde en bedre løsning tiI
kommunikation mettem ledere, medtemmer og bestyretsen.

PAUSE



Døvanias uta[[ige pokaler og deres værdi for idrætsforeningen

Christian Høybye: Vi i bestyretsen ønsker, at diskussion tages efter kommentarerne tiI beretningen

AK: Jeg forestår, at vi skal diskutere, hvad vi viI med dem og ikke diskutere deres historier

Knud Søndergaard: Peter Niemetå vil gerne komme forbi en dag og se på pokaterne, evt. have nogte

til Døves Historiske Museum. De rustne og ødetagte pokater må smides ud.

Barbara Søndergaard: Bestyretsen kunne tage kontakt tiI medtemmerne før, evt. også tit lederne, så

det kunne undgås at medtemmerne overreagerer.

Sabine Brink: Bestyretsen har givet besked om det.

Claus Ju[ Larsen: Tag bitteder af pokaterne og vis dem ti[ medtemmerne, så kan de derefter smides
ud, hvis ingen har reageret på dem.

lb Steen Hansen: Jeg overreagerede votdsomt da jeg [æste en nyhed om pokaterne. I den første
nyhed stod der om "nogte af dem kan sætges" fra oktober 2016. Jeg har spurgt atte og atte har sagt
nej tit at pokaterne må sætges elter smides ud. Så i2017/2018 har Christian Høybye spurgt om
pokaterne og jeg har igen svaret nej. Men så har Christian Høybye tit sidst vatgt at gØre noget uden at
høre efter, hvad jeg har sagt. Jeg btev vred og overreagerede ved at indsamte underskrifter. Jeg har
brugt meget af min tid på at skutte pudse pokaterne og skrive deres vigtige historier ned. Men
pokaterne btev oversvømmet i kætderen og btev fugtige oppe på loftet. Efter mange ftytninger btev
optysningerne om dem væk og nogte af pokater btiver rustne og ødetagte, det er ærgertigt. Derfor
synes jeg, at de overtevende pokater skal gemmes! Det er ærgertigt, at ingen har reageret på

pokaterne, kun 6n. Jeg vil hjætpe med pokaterne.

Kristin Martinsen: Sikken en historie om pokaterne. Det kunne være en god ide, hvis vi opretter et
udvatg tit det.

lb Steen Hansen: Det er to pokater, som har faktisk en stor historieværdi.

Jens Bertelsen: Tak til lb Steen Hansen for at redde pokaterne. Det er godt, at du har reageret på

det. Pokaterne skal gemmes på grund af deres historier og værdi for døvesport.

Christian Høybye: Det er ærgertigt, at medtemmerne ikke har diskuteret det før, det var også derfor
bestyretsen tog det op i dag på generatforsamtingen. Vi har atdrig sagt, at atte pokater skal smide ud,
kun dem, som ingen har interesse i, de skal smides ud. Vi viI finde en dag i maj måned tiI oprydning.
Jeg er mest interesseret i, hvad vi skal gøre med dem. Der skal laves punkter for, hvorfor vi skal
gemme dem. Det er ikke mig, der skrev i nyheder, men bestyretsen. Det er ikke min bestutning. Der



er også gammett materiater her på Døvania, som lb Sten Hansen har [ovet os at hente. Vi skal
gennemse alte materiater oppe på kontoret og rydde op.

Sabine Brink: God ide at oprette et udvatg tit projektet om pokater. Et udvalg kan bestå af 2-3
medlemmer og 1-2 fra bestyretsen.

AK: Det har været en god diskussion og bestyretsen arbejder videre på det. Kan beretningerne
godkendes?

Enstemmigt: GODKENDT.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Christian Høybye fremtægger årsregnskab 2017: Årets resuttat er et underskud på - 30.379,95 kr. pga.

ændringen i antattet af medtemmer for 2016 ifm. FOS/Københavns Kommune. Det er vigtigt, at vi
giver de korrekte optysninger til dem, så vi ikke risikerer at skutte betate en bøde. Vi har derfor
ændret antattet og betatt ca. 26.000 kr. tilbage til Københavns Kommune, da vi har fået et for stort
betøb fra dem.

PouI Boye Nietsen: Hvorfor er satdoen forskettig på hovedforeningen og resultatopgøretsen?

Christian Høybye: Hovedforeningen har et underskud på -37.764,80, mens idrætsgrenene har et
overskud på ca. 7.000 kr. Så i att er det et underskud på ca. -30.000 kr. på resuttatopgøretsen.

Uttimo 2015: Der er 18 personer, der skylder penge til Døvania i att 18.829 kr.
Ultimo 2016: Der er 12 personer, der skytder penge til Døvania i att 8.967 kr.
Ultimo 2017: Der er 14 personer, der skytder penge til Døvania i att 7.585 kr.

Christian Høybye: Der er stor skytdnertiste fra 2015, og det er umutigt at få dem til at betate. Vi skat
stramme mere op på dette område, men vi har fået nogte betatinger for 2017, så betøbet er nu nede
på ca. 5.000 kr. for 2017.

Ib Steen Hansen: Hvor mange medtemmer har Døvania nu?

Christian Høybye: Jeg må indrømme, at vi ikke har 100 % styr på det, men vi har i hvert fatd over 90
medtemmer. Vi har tænkt os at oprette en afdeling uden [eder under breddeidræt/DDl breddeidræt
med to forskettige typer kontingenter: 1. Kontingent på 250 kr. med medtemsrettigheder, hvor man
kan søge om titskud på max. 200 kr. og ud af de resterende 50 kr. går 10 kr. tit DDI og 40 kr. tit
Døvania-administrationsgebyr.2. kontingent på 10 kr., som gårtit DDI og kan benytte DDl-titbud,
men uden medtemsrettigheder hos Døvania. Og det sidste medtemskab gætder ikke
tandshotdsdeltagetse. Økonomisk er der intet tab, og det giver kun ftere medtemmer. Dette er et



forsøg på at prøve at undgå at DDI kommer ti[ at forestå direkte medtemskab på grund af strategispor
hos DlF.

Gert Mikkelsen: Nysgerrig, om medtemmer betater kontingent, hvis de er udmetdt efter
udmetdetsesfristen?

Christian Høybye: Siden jeg har siddet i bestyretsen, har ingen udmetdt sig til tiden. Vi har fået 3

henvendetser, og de skal stadig betate kontingent. Det med gokart må vi finde ud.

AK: Godt, og kan årsregnskabet godkendes?

Enstemmigt: GODKENDT

6. Budget til orientering

Christian Høybye: 12018 forventervi et underskud på 455kr. Bestyretsen har godkendt atte
idrætsgrenes budgetter, dog med undtagetse af bowting, da der skat ændres i budgettet.
Kontingenterne har været de samme 3 år i træk nu, det vil være en god ide at kigge på kontingentet,
evt. om der skal ændre [idt, så der kan gives bedre titbud tit aktiviteter.

7. Behandling af forslag

Der er ingen forstag tit behandting

8. Valg af bestyrelse

a. Formand (hvert år)
Sabine Brink, genopstitter - VALGT

b. To repræsentant (ulige år)
Christian Høybye, ikke på vatg
Aleksander Madsen Kirkegaard, ikke på vatg

Her overtog Christian Høybye dirigentrolten midtertidigt under næste punkt, da AK var inhabit pga.
sin kandidatur tit bestyretsesposten. Eftersom der ikke var ftere, der ønskede at stitte op, kunne man
konstatere føtgende:

c. To repræsentant (lige år)
Britt Nøhr Pedersen, genopstitter - VALGT

Andre Kobberhotm stitter op - VALGT

AK overtog igen dirigentrotten og kunne fortsætte dagsordenen.



d. To suppleanter (hvert år)
Kristin Martinsen, genopstitter - VALGT

AK: Der mangter stadig en suppteant, men vi kan give futdmagt tit bestyretsen til at skaffe en

suppteant.

Enstemmigt: GODKENDT

9. Valg af to revisorer (hvert år)

Bestyretsen forestår Knud Søndergaard og Erik Geister - BEGGE VALGT

Sabine Brink hotder en takketate tit dirigent Andre Kobberhotm, referent Britt Nøhr, stemmetætter
Gert Mikkelsen, bestyretsesmedtem Charly Witt, suppteant Brian Btinaa.

LÆNGE LEVE DØYANIA

Referatet er skrevet

Britt Nøhr Pedersen
referent

Referatet er gennemtæst og godkendt d.

Andre Kobberhotm
dirigent

1 tr


