Referat fra generalforsamling i Døvania den 30. marts 2019
Sabine Brink byder alle velkommen og specielt velkommen til æresmedlemmerne Knud
Søndergaard og Ole Artmann desværre kunne Erik Geisler og Ib Steen Hansen ikke
komme i dag. Også velkommen til medlemmer, tolke og bestyrelsen.

1. Valg af dirigent:
Forslag Joachim Thor Krøyer

valgt.

Joachim takker for valget. Håber alle får en god generalforsamling og det hele holdes i en
god tone.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og alle materialer er sendt ud rettidigt, så den
erklæres hermed for åben.

2. Valg af referent.
Forslag: Louise Green

valgt. (der er to tolke, så Louise bare kan lytte og skrive.)

3. Valg af stemmetællere.
Anne Roslyng og Poul Boye Nielsen.

Der er kommet 17 medlemmer, 4 ikke medlemmer og 2 tolke.

4. Bestyrelsens, udvalgenes og afdelingernes årsberetning forelægges til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår omvendt rækkefølge, således vi starter med udvalgene og slutter med
foreningen.
Årsberetning

Damefodbold v/ Maria Buch Klausen

Året 2018 har været næsten stille for damefodbold-afdelingen, da de fleste af vores
medlemmerne trænede op til EM i futsal i december 2018 og derfor ikke brugte meget tid
hos Døvania.
I august holdt vi et medlemsmøde med efterfølgende spisning og hygge, og det var en
rigtig hyggelig arrangement hvor der deltog 9-11 medlemmerne.
Vi fik en træningsbane hver lørdag kl.11-13 hos den nye idrætshal, Lundehushallen i
Emdrup i starten af efteråret og vi har været rigtig glad for hallen.

Vi har kunnet gennemført træning næsten hver lørdag med ca. 4-6 medlemmerne.
Vi drøftede blandt andet om vi skulle stillede op til KBU's 7mandsturnering eller futsal
turnering. Der var stemning for tilmelding til futsal turnering i efterår 2019.
Det danske kvindelandshold for døve deltog med til EM i futsal for døve i Finland i
december 2018, og her deltog 9 medlemmene fra Døvania Damefodbold. Resultatet blev
desværre en 12.plads ud af 13 lande.
Maria Buch Klausen, Damefodbold leder.
LÆNGE LEVE DØVANIA DAMEFODBOLD!

Lederen i orientering er her ikke, da der er DM i orientering i Nordsjælland i denne
weekend. Men kan fortælle at Benjamin Trock har vundet guld.
Generalforsamlingen læser Mikkel Zacharias Pedersens årsberetning.
Årsberetning

Orientering

Indledning
DM i orientering sidste år blev desværre aflyst primært pga. manglende tilmeldinger, men
også andre faktorer havde indvirkning på aflysningen. Hvis det ikke var for disse faktorer,
var DM i orientering med stor sandsynlighed blevet gennemført. Det var selvfølgelig rigtig
ærgerligt, at det ikke blev til noget. Til gengæld er alle nu blevet klogere på det og der
gøres alt for at denne fejl ikke gentager sig. Derudover måtte daværende orienteringsleder
Louise Peitersen træde af, da hun tiltrådte som formand for Danske Døve Idrætsforbund.
Derfor overtog jeg, Mikkel Zacharias Pedersen, denne lederpost. Vi takker for Louises
indsats for den tid hun har været leder.
Den svenske orienteringslejr
Eftersom DM i orientering sidste år blev aflyst havde orienteringsafdelingens medlemmer
en række andre aktiviteter og orienteringsarrangementer på forskellige plan. I april deltog
en del af vores medlemmer i den svenske orienteringslejr, som blev arrangeret af Svenska
Dövidrottforbundet. I den forbindelse var det ikke kun for at få orienterings-oplevelser, men
nogle af vores medlemmer skulle også træne i det svenske terræn med et mål om at
arbejde mod de Nordiske og Baltiske mesterskaber (NBM) i orientering i september.
Området i Sverige minder meget om de områder, vi skulle konkurrere i i NBM. Det var en
lærerig oplevelse og vi havde også socialt samvær sammen med de svenske
orienteringsløbere.
De udtagne medlemmer var Benjamin Trock, Henrik Eklund og Mikkel Zacharias
Pedersen. Disse medlemmer repræsenterede det danske landshold under Danske Døves
Idrætsforbund (DDI). Udover disse blev Petra Eklund også udtaget af Svenska

Dövidrottforbundet. Der var også løbere, der repræsenterede Døvania under
konkurrencen, nemlig løberne Marek Mir-Mackiewicz, Annelise Hansen og Kristina Holm
van de Wal. Som løber over 40 år kunne man deltage i den åbne del af NBM og der kom
rigtig mange løbere fra klubber i forskellige lande. En stor gruppe russere og ukrainere var
fx med.
Under denne NBM-konkurrence fik vi høstet en række medaljer. I sprint-disciplinen fik
debutanten Benjamin en bronzemedalje med en tid på 17:38, kun overgået af en svensker
(17:33) og en litauer (16:39). I kvindeklassen formåede Petra at vinde en bronzemedalje
med en tid på 17:15, guld og sølv blev vundet af 2 litauere (15:56 og 14:43).
Udover sprint vandt Henrik 2 sølvmedaljer i mellem- og langdistancen, med tider på
henholdsvis 36:38 og 87:41, kun overgået af den selvsamme litauer med tider på 33:45 og
74:13. Petra Eklund i kvindeklassen høstede også 2 medaljer, sølv i mellem- og bronze i
langdistancen, med tider på henholdsvis 40:15 og 75:34, igen kun overgået af litauere.
Marek og Annelise som løbere under Døvania formåede med flot præstation at høste
guldmedaljer i alle 3 discipliner indenfor deres aldersklasser. Så kan Marek og Annelise
hermed bryste sig af at kunne kalde sig tredobbelte guldvindere! Det blev altså i alt til 11
medaljer og Døvania er stolt af at kunne lykønske sine medlemmer med de flotte
resultater. Nedenfor ses et udpluk af billeder fra NBM.
Klar til 2019
Slutteligt vil jeg nævne, at vi har haft medlemsmøde sidst på året. Her fik vi drøftet mange
punkter og forventninger blev afstemt i forhold til orienteringsafdelingens ambitionsniveau
for 2019. Samtidigt blev medlemmerne af sig selv motiveret til at tage ansvar for forskellige
arrangementer. Det er bestemt dejligt og også afgørende for en afdelings succes at den
ikke kun er drevet af en leder, men også af medlemmerne. Jeg ser frem til et godt og
spændende år med Døvania orientering.
Leve længe Døvania!
Skrevet af orienteringsleder, Mikkel Zacharias Pedersen.
LÆNGE LEVE DØVANIA ORIENTERING!

Badminton lederen er desværre forhindret i at komme, så Sabine Brinck foreslår vi selv
læser årsberetningen. Brian Blinaa fortæller at der er 5-6 spillere og der er faktisk plads til
flere og det er meget billigt, så kan kun opfordre der kommer flere og det er også meget
socialt.
Det er torsdage Ryparken 17-19.
Årsberetning - Badminton

Fremmødet til badminton har været meget svingende. Nogle gange kommer der rigtig
mange, mens andre gange kommer der kun få. Forklaringen er højst sandsynligt, at en del
af medlemmerne har familie eller arbejde. Udover det har der også været skader blandt
spillere, men alle er heldigvis tilbage igen.
Vi har ikke deltaget i nogen turneringer i 2018. Vi håber på at kunne deltage til nogle
badmintonstævner eller internatonale stævner i 2019.
Der har både været herrer og damer der kæmpet hårdt for at vinde og det er dejligt at se.
Der er også en del herrer som har potentiale til at blive landsholdsspillere såsom: Brian
Blinaa , Jens Haavig, Troels Dyhr, Uffe Morell og Christian Grotkjær. Desværre er de
fleste overnævnte også landsholdsspillere på fodboldholdet. Dog er jeg sikker på, at der
snart kommer nye landsholdsspillere fra døvanias side, da alle presser hinanden hårdt for
at holde sig i topform.
Badminton afd har et meget stærk sammenhold, hvor alle hjælper hinanden. Især Connie
A, Brian Blinaa og ikke mindst Thomas som hold arrangør. Vi har hyggelige
sammenkomster og selvfølgelig også andre personer! Stor tak til dem!
Desværre blev det ikke til DM badminton i 2018 da mange var skadet. Men måske bliver
det en mulighed i 2019.
Jesper Søndergaard har jubilæum næste år i 2020 - 25 års badmintons leder. Det er
utrolig for mig at have gennemgået 24 år med mange forskellige spillere gennem årene.
Det senest år er der faktisk blevet en del mere lighed, specielt hos herrerne, siden mit 24
års lederskab . Det er faktisk rigtig godt for Døvania badminton afd, det skal nok overleve i
mange år fremover.
Jesper Søndergaard
Døvania badmintonsleder
LÆNGE LEVE DØVANIA BADMINTON!

Årsberetning

Bowling v/ Kristin Martinsen

Bowlingafdelingen har haft et godt år, ligesom som sidste år, den eneste forskel var at vi
ikke stillede op med et damehold til turneringen, da der var for få spillere.
Placeringerne blev lidt dårligere end de tidligere år. Herreholdet kom på en 5. plads og
dameholdet kom på en 4. plads. De ringe resultater er forårsaget af mange skader og af
sygdom. Til gengæld gjorde mixholdet det godt. De kom på en 2. plads. Udover det, kom
Joan Buchardt på en 1. plads sammenlagt i Old-girls turneringen, en meget flot
præstation.

DM for døve fandt sted i København i weekenden 16 17. juni, i samarbejde med DDI.
Der var mange deltagere fra Døvania, især var det glædeligt med vores to nye debutanter,
Jacobus Casteljns og Jannick Brøndum. Til trods for tekniske problemer, var det et
vellykket DM. Alt i alt var det et godt DM for os spillere fra Døvania.
Joan Buchardt og Kristin Martinsen vandt DM damedouble med 2418. Mogens Jensen og
Peter Frank kom på 3. plads med 2728.
Om søndagen var der single, hvor Joan forsvarede sin titel fra sidste år. Kristin kom på en
5. plads.
Dog var det mere spændende hos herrerne, hvor Ali Aljabar kom på en 2. plads, kun 3
kegler til en 1. plads. Peter på en 6. plads, Mogens på en 8. plads og Jacobus og Jannick
gjorde en god indsat (10 og 11. plads)
Allevents vinder (sammenlagt resultat både fra lørdag og søndag)
blev de danske mestre.

blev Ali og Joan der

Den 6. oktober var der Pokalmatch i Malmø, hvor herreholdet vandt den spændende dyst
efter at stillingen, mellem de to hold, stod 4-4 inden kampen. Ali, Peter og Jannick deltog
på holdet. Normalt er der fire spillere på holdet, men da herreholdet ikke kunne stille op
med fuldt hold, var der kun 3 spillere på holdet i stedet for.
Dameholdet bestod af Hanne Rasmussen, Joan, Sabine Brink og Kristin det var en rigtig
sort dag for damerne, der tabte mod Scania. Men nu er stillingen 2-1 i Døvanias favør.
Det er en hyggelig tradition, og vi glæder os til næste match mod dem her i København i
efteråret 2019.
Peter deltog til EM bowling i München fra den 24. maj 2. juni. Han opnåede mange flotte
resultater. Sabine var udtaget, men var desværre forhindret pga. skade.
Derudover har vores medlemmer ikke deltaget i så mange internationale stævner, dog har
Mette deltaget én gang i Holland i september, og Ali har deltaget i mange forskellige
internationale stævner, og fået gode resultater.
Vi fik besøg af TV2 før jul, og det blev en rigtig god artikel, hvor der det blev skrevet at
http://livsstil.tv2.dk/samliv/2018-11-30-landsholdsspiller-har-valgt-sammenholdet-frem-fordrengedroemmen
Bestyrelsen består af Kristin Martinsen som formand, Peter F. Jørgensen som kasserer og
Sabine Brink som bestyrelsesmedlem. I december havde vi et hyggeligt arrangement efter
den sidste træning med efterfølgende spisning og hygge.
LÆNGE LEVE DØVANIA BOWLING!

Kommentar fra Poul Boye: torsdage i Brohusklubben er for 60+. Fornyelig var der 30 til
bowling i Rødovre. Vi startede kl. 11 og efter bowling spiste vi frokost.

Årsberetning

Golf v/ Claus Jul Larsen

Golf i Døvania har igen haft et år som var det samme som sidste år. Den eneste aktivitet
var DM i golf, som blev afholdt i Løgstør Golfklub i Nordjylland i september.
Døvania deltog med lidt færre spillere sammenlignet med sidste år. Michael Rohde og
Claus Jul Larsen deltog i DM-B rækken.
Vejret var noget man kan kalde for et rigtigt efterårsvejr og om lørdagen regnede og
blæste ret meget i perioder så vi måtte stoppe op og sørge for at holde os i læ under
paraplyer, som også var tæt på at ryge. Vi blev temmelig våde med godt humør.
Søndagen startede vejret lidt som dagen før, men blev hurtigt bedre med tiden.
Den tidligere tennisspiller Michael Rohde vandt DM-B med 65 point foran Martin Jacobsen
fra Globen Sport med 59 points. Tillykke til Michael med DM-B mesterskabet selv om han
på det tidspunkt har fået DGU-kort for et år siden.
Lasse Emil Nielsen fra Start vandt DM i A-rækken med 28 slag foran nr. 2.
Ud over DM, så spillere flere af os private runder og har godt socialt samvær. Hvis du har
lyst til at være sammen med os, så send gerne en besked til mig på golf@dovania.dk Du
kan altid starte med at spille sammen med os og så senere beslutte om du vil være
medlem af Døvania golf. Det eneste som kræves, er at du har et DGU-nummer med
handicap.
Claus Jul Larsen
Golfleder
LÆNGE LEVE DØVANIA GOLF!

Spørgsmål fra salen: hvad er DGU nummer?
Svar: Dansk golf union man skal både være medlem af en døve klub og DGU. Man skal
have det nummer for at få adgang til baner.

Årsberetning Volleyball v/ Jonas Andersson
Vi havde et rigtig godt år i 2018, hvor der er sket en masse ting.

Hermed en opsummering af året:
Vi kom på en 3. plads i B-rækken til DGI´s stævne for sæsonen 17-18.
Vi var med til Castberggård-stævnet.
Vi deltog også i Vejle, hvor Viking-stævnet blev afholdt.
Vi har stoppet samarbejdet med vores træner Tetje.
Vi havde en fantastisk julefrokost hos Victor.
Vi har træningstider hver onsdag fra kl. 20

22.00

Jonas Andersson
Volleyball leder
LÆNGE LEVE DØVANIA VOLLEYBALL!

Årsberetning Discgolf v/ André Kobberholm
De to discgolfere kunne desværre ikke komme i dag.

Disc Golf er en voksende sport i de nordiske lande, og Danmark vil også følge med i dens
udvikling.
Det hele startede hos DDI - da DDI modtog en invitation til NBM-mesterskab i disc golf
de ikke engang havde disc golf hos deres program. Der var nogle spillere, som viste
interesse for disc golf. Efterspørgslen opstod.
For at deltage til NBM-mesterskab var et medlemskab hos en døveklub påkrævet, og det
faldt på Døvania fordi alle af spilleres bopæl ligger i København og omegn. Afdelingen er
derfor blevet oprettet af Mark og Martin samt med en stor opbakning af Døvanias
bestyrelsen.
Døvanias to nye medlemmer derfor kunne endelig deltog til NBM i disc golf i Estland samt
at præsenterede Danmark i det første mesterskab nogensinde i Nordisk-Baltisk regi.
Det var helt bestemt en succesfuld oplevelse for vores medlemmer, og det er noget vi
stræber efter at opleve igen i de kommende år.

Martin Tranemose, et glad medlem
LÆNGE LEVE DØVANIA DISCGOLF!

Årsberetning Bordtennis v/ Sabine Brink
Der har været dødt på området på alle niveauer og der er ingen årsberetning samt vi har
modtaget en mail om at vi kan nedlægge bordtennis.

Årsberetning Håndbold v/ Sabine Brink
Årsberetningen kom ikke før deadline. Den tidligere leder er stoppet, og Nicklas Nemeth
Kleczewski blev valgt som ny leder kort før fristen.
Katrine Abildgaard: Jeg var med i Brasilien og vi er 4 fra Døvania der var med
vandt guld.

og vi

LÆNGE LEVE DØVANIA HÅNDBOLD!

Årsberetning v/ Sabine Brink
Før årsberetningen vil vi have prisuddeling.
Årets priser
Årets fund: Benjamin Truck for hans flotte resultater som orienteringsløber (er til DM, så
kan desværre ikke modtage prisen i dag)
Årets leder: Connie Apitzsch for hendes dygtige arbejde for badminton specielt under
lederes fravær (er til fødselsdag, så kan desværre ikke modtage prisen i dag)
Årets idrætspræstation: Anni Villadsen, Louise Karup, Katrine Abildgaard og Louise
Thystrup for deres flotte resultat fra VM i kvindehåndbold i Brasilien.
Årets Døvanianer: Britt Nøhr Pedersen for hendes fantastiske og energiske indsats for at
implementere og tilpasse nyt revisorgodkendt regnskabssystem til Døvania. Britt har altid
haft et stort smil på under hele arbejdet og hun har også formået at integrere vores
medlemskartotek på en måde, så der kan udsendes kontingent opkrævning fra
regnskabssystemet og automatisk indregistrere betalinger. Britt har med hjælp fra André
Kobberholm fået systemet op at køre på blot 8 måneder!
Kommentar fra Christian Høybye, da jeg overtog i 2014, var det ikke nemt at arbejde med
økonomien, da det var et gammelt system regnskabet blev afvist 4 gange vi gik over til
Excel, men vi fandt senere ud af at det ikke var revisor godkendt. Vi fandt conventus og economic vi valgte conventus i samarbejde med Britt og André og i dette program kan

man integrere medlemskartotek og til dig Britt: det er fantastisk at se en dame der
arbejder med dette komplekse system og altid med et smil på læben. Så stor ros til dig.

Årsberetning v/ Sabine Brink
- Døvania har faktisk haft et godt sportsligt år i 2018
- Sportslige begivenheder
- GDPR
- Administrationsarbejde betydeligt lettet fremover
- Kontorlokaler sagt op pr. 31. december 2018
- Lederstruktur strammet op
- DD3 Campus en stor succes

Spørgsmål:
Jonas Andersson

hvor mange medlemmer er der og hvilken klub er størst?

André Kobberholm svarer: 130 i 2018 og den største klub er Viking.

Årsberetningerne forlægges til godkendelse.
Årsberetningerne er godkendt af alle på GF

5 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v/ Britt Nøhr Pedersen
Som Christian Høybye sagde har vi fået et nyt system og derfor ser opstillingen lidt
anderledes ud og + og er omvendt i dette program. (Årstallene er forkerte det skal være
2018 og 2019) Alle har overskud på nær damefodbold hvor der er underskud på ca. 5000
kr. DDI andel er på 10 kr.

Spørgsmål:
Claus Jul Larsen Lederne skal sende budget og hvis man har glemt noget, kan man så
søge ekstra efter indsendelse af budget?
Britt; Hvis det er et mindre beløb hvor man kan ændre på posterne er det ingen problem,
men er det et større beløb skal bestyrelsen godkende det.
Poul Boye: Kan se motorsport er ude?

André: Der har tidligere været go-kart men det er blevet nedlagt, da der ikke var aktiviteter
i 2018.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse.
Årsregnskabet er godkendt.

6. Budget til orientering v/ Britt Nøhr Pedersen
Bestyrelsen har godkendt de budgetter som de har modtaget fra de forskellige
idrætsgrene og motorsport er fjernet og bestyrelsen har besluttet at de penge der var der
er flyttet over til landsholdene.

Kommentar: Christian Høybye med en kort bemærkning. Jeg kom i tanke om bordtennis,
at hvis det bliver nedlagt, så tager vi en snak med medlemmerne om hvad der skal ske
med de penge og de bliver evt. lagt over til landsholdene. I motorsport var der kun et
medlem tilbage og personen ville gerne overføre til landsholdene. Vi beslutter ikke noget
før vi har snakket med de medlemmer der er.

André Kobberholm: Vi har valgt at kalde motionister for breddeidræt, da DDI gør det
samme.
Vi har snakket om at oprette løb og svømning og derfor er de på oversigten.

7. Behandling af forslag
Der er ingen indkomne forslag til behandling.

8. Valg af bestyrelse.
Formand Sabine Brink genopstiller og er valgt.
Repræsentanter: Kristin Martinsen genopstiller og er valgt.
Aleksander Madsen Kirkegaard genopstiller ikke.
Aleksander har været stoppet længe og det er endnu ikke lykkes at finde en kandidat.
André Kobberholm fratræder i utide.
Der holdes en pause, hvor bestyrelsen snakker sammen, da der ikke er nogle kandidater
til de 2 poster.

Sabine Brink, vi har besluttet at vi vil holde en ekstraordinær generalforsamling en
hverdagsaften i cafeen inden 12. maj (hvor DDI har repræsentantskabsmøde) så vi
foreslår at afbryde GF.

Claus Jul Larsen spørg: hvad vil bestyrelsen gøre inden den ekstraordinær
generalforsamling for at finde kandidater?
Sabine Brink, vi vil gøre hvad vi kan og måske skal der kun være 3 medlemmer i
bestyrelsen.

Kristin Martinsen: jeg er kontakt person til alle afdelinger og jeg håber alle vil prikke til folk
og/eller sende forslag på kandidater til os.

Ole Artmann: Hvis det er umuligt at finde kandidater inden den 12. maj kan bestyrelsen få
fuldmagt til at finde dem, så vi ikke skal komme til ekstraordinær generalforsamling og vi
kan komme videre med dagsordenen.

André Kobberholm: vi har diskuteret det, men synes ikke det er en god idé. Til den
ekstraordinær generalforsamling vil vi finde ud af om der er kandidater eller der kun skal
være 3 i bestyrelsen eller om Døvania skal nedlægges.

Knud Søndergaard: spørgsmålet er også om der skal være 5 medlemmer nu Aleksander
har været væk længe. Det handler også om god planlægning og måske er det nok med 3.
Også så vi sikre os at det samme problem ikke opstår i fremtiden.

Claus Jul Larsen: jeg er enig med Knud der er en mulighed for at der kun er 3, men
selvfølgelig skal der ses på opgaverne måske kan Louise Peitersen være en kandidat
når hun stopper som formand i DDI.

Britt Nøhr Pedersen: Vi vil gerne være 5 Aleksander har været stoppet længe og vi har
haft meget at lave med at flytte osv. Men det ville være fint med 5.

Joachim Thor Krøyer: der er kommet et forslag om at Generalforsamlingen afbrydes og
der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Men bestyrelsen vil gerne lige have 5
min til at diskutere om der skal være 3 personer i bestyrelsen.

Sabine Brink har ordet: Vi har nu snakket om det igen og vi vil gerne anmode om fuldmagt
til at vi har 3 måneder til at finde 2 nye til bestyrelsen.
Joachim Thor Krøyer: hvad siger forsamlingen til det?
Christian Høybye: Jeg foreslår det er en ubegrænset periode, da det kan give stress, så
jeg foreslår det bliver i løbet af i år og ellers må der blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling.

Joachim Thor Krøyer: så er der to forslag:
Bestyrelsen får 3 måneder eller resten af 2019.

Sabine Brink: vi vil gerne trække vores forslag om 3 måneder tilbage.

Claus Jul: det er fint at finde 2 til bestyrelsen i løbet af i år, men hvad med suppleanter?
Christian Høybye svarer: Hvis bestyrelsen får i år til at finde to bestyrelsesmedlemmer, så
synes jeg vil skal droppe suppleanterne, da det også er svært at finde dem. Så kan
bestyrelsen holder fokus på selve bestyrelsen. Synes bestyrelsen skal lave et opslag, hvor
de skriver de mangler 2 til bestyrelsen.

Kristin Martinsen: jeg ved godt vi trak forslaget om 3 måneder tilbage men jeg er i tvivl
om det kan lykkes. Derfor vil jeg gerne opfordre jer til at hjælpe os. Hvis det var de 3
måneder, så kunne vi derefter lave ekstraordinær generalforsamling og finde ud af hvad
der skal ske.

Poul Boye: måske dirigenten skal høre om André Kobberholm gerne vil fortsætte.
André Kobberholm: Jeg holder fast i min beslutning, da jeg kan mærke jeg har meget i mit
daglige arbejde og gerne vil give stafetten videre.

Knud Søndergaard: hvad gør vi nu? Bestyrelsen kan få 2019 til at finde 2 nye medlemmer
og bestyrelsen kan jo altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Suppleanter det
skal der altid være i henhold til vedtægterne.

Forslaget om at få resten af 2019 til at finde to nye er godkendt.

Joachim Thor Krøyer: valg suppleanter

Christian Høybye opstiller ikke.

Er der nogle der er interesseret eller skal bestyrelsen få resten af 2019?
Forsamlingen beslutter at give bestyrelsen resten af 2019.
9. Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen foreslå Knud Søndergaard som den ene.
Sabine Brink supplerer, vi har Knud og Erik, men Erik vælger at stoppe.
Joachim Thor Krøyer: Knud vil gerne fortsætte og er valgt.
Britt: vi har et forslag. Poul Boye.

Joachim Thor Krøyer: Poul siger ja og er hermed valgt.

Joachim Thor Krøyer: så er vi nået til vejs ende og jeg vil ønske bestyrelsen held og lykke
med arbejdet.
Jeg er glad for at have været her i dag og måske vil jeg gerne gøre det igen og på den
måde hjælpe klubberne, men ellers vil jeg gerne have fokus på mit arbejde i DDI.

Sabine: Vi har en overraskelse. André: en person stillede op i 2014 og har været her siden
og mange har knoklet for klubben og der er en person der virkelig har knoklet og derfor får
Christian Høybye hædersbeviset for sit store arbejde. Får overrakt diplom og en gavekurv
med mjød, samt en gave til Christian Høybye og hans kone; et hotel ophold for 2 personer.
Christian Høybye: jeg er virkelig overrasket det havde jeg slet ikke forventet. I 2014 gik
det ned af bakke og dengang snakkede vi om forældre skulle komme med i bestyrelsen.
Mikkel ville gerne stoppe og jeg sad også i DDI udvalg. Jeg valgte så at stille op til
Døvania bestyrelse fordi jeg gerne ville hjælpe de unge mennesker. Det er svært for mig at
sige farvel, men jeg kan se mine opgaver er afsluttet og nu kan jeg sidde på den anden
side som medlem og er tryg ved Britt. TAK.

Sabine: Tak til Joachim, Louise, stemmetællere, André og Aleksander og endnu engang
tak til Christian.
revisor sammen med Knud.
Tak til Ib Sten Hansen.

