Årsberetning 2018
Døvania har faktisk haft et godt sportsligt år i 2018, hvor der skete en hel del både i Døvania og i
døveidrætten.
Sportslige begivenheder
Vi oplevede dygtige idrætsudøvere, der har arbejdet hårdt indenfor deres sportsgrene, og de kan
være stolte af deres indsats. Herunder deltog vore Døvanianere i forskellige sportsbegivenheder:
Bowling EM i Tyskland: Peter F. Jørgensen.
Discgolf NM i Estland: Martin Tranemose og Mark Blynov.
Damehåndbold VM i Brasilien: Katrine Abildgaard, Anni Villadsen, Louise G. Thystrup og Louise
Karup.
Orientering NBM i Sverige: Henrik Eklund, Mikkel Z. Pedersen, Benjamin Trock - alle tre var
landsholdsløbere for Danmark og de efterfølgende deltog som Open-løbere: Annelise Hansen,
Marek Mackiewicz og Kristina Holm van de Wal.
Damefutsal EM i Finland: Anni Villadsen, Britt Nøhr, Dorthe Jensen, Sarah Lind Niemeier, Maria
Buch Klausen, Aleksandra Nielsen, Emma Tietze, Nana Søltoft og Lina Lipsjavicute.
Den helt store specielle oplevelse var den store og flotte modtagelse af damehåndboldlandsholdet
i Kastrup lufthavn. Der var næsten en hel folkefest med mange mennesker og mange flag.
Døvania var DM-vært bowling i Grøndal før sommerferien. Det blev en succes. Sidst på året sendte
Døvania et hold til mix volleyball i Vejle.
GDPR
I maj måned deltog Døvania i DDI’s klubseminar og årsmøde. På klubseminaret lærte vi meget
omkring GDPR (persondata), som fyldte en del af vores administrative arbejde i efteråret, og siden
oktober måned har bestyrelsen arbejdet hårdt på at kunne opfylde kravene. Der resterer nu de
små ting tilbage, som bliver løst inden generalforsamlingen.
Administrationsarbejde betydeligt lettet fremover
I 2018 skete der noget nyt hos Døvania. Vi besluttede at købe et regnskabsprogram, Conventus, da
vi syntes, at det havde mange gode funktioner, som ville lette vores opgaver. Vi begyndte at bruge
Conventus fra juli måned.
Der er brugt rigtigt meget tid på at overføre alle de forskellige data til Conventus bl.a.
medlemsregistrering, adressebog og regnskab. Vi har endnu ikke udnyttet programmet fuldt ud,
idet det kan meget mere end hvad vi har nået nu.

Kontorlokaler sagt op pr. 31. december 2018
Vi har også sagt op vores lokale på 5 sal, og vi skal flytte ud den 31. marts 2019. Det betyder
desværre, at vi ingen har et lokale længere. Vi beholder vores depotrum som findes på loftet hos
B17. Vi vil selvfølgelig gerne bevare vores samarbejdspartnere hos B17.
Lederstrukturen strammet op
Efter at der fremkom kritik på generalforsamlingen over at lederne ikke møder op til
generalforsamlinger de seneste år, besluttede bestyrelsen at kommunikationen mellem
bestyrelsen og lederne skulle strammes yderligere op.
Vi havde haft et godt koordineringsmøde sammen med de andre idrætsledere i oktober måned.
Mødet var en succes, hvor vi alle sammen fik den mulighed for at ryste sammen og delte
erfaringer sammen.
DD3 Campus stor succes
Døvania sendte medlemmer til DD3 campus, hvor der var fokuseret på fremtiden især nu, hvor
medlemmerne blev færre og færre hos alle klubberne, foreningerne og forbundet samt også hos
DDI, DDL og DDU.
Tak til…
Hermed vil bestyrelsen takke alle æresmedlemmer, medlemmer, ledere og ikke mindst frivillige
for deres engagement og virke for idrætsforeningen.

LÆNGE LEVE DØVANIA!
På bestyrelsens vegne
Sabine Brink
formand

