Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Årsberetning 2019

Døvanias bestyrelse
Bestyrelsen vil gerne starte med en trist beretning fra året der gik:
Vores mangeårig medlem, Dorte Zachariassen, afgik ved døden slut juni måned. Dorte har
tidligere siddet i bestyrelsen og var derudover også et meget aktivt medlem i bowlingafdelingen.
Æret være Dorte Zachariassen´s minde.
År 2019 har været et godt sportsligt år for Døvania, hvor der skete en del både i Døvania men
også i vores forskellige idrætsgrene.

Generalforsamling
D. 30. marts afholdte vi den ordinære generalforsamling. Inden generalforsamlingen havde vi
inviteret til brunch, og en del medlemmer dukkede op.
Årsregnskabet blev fremlagt hertil fulgte der et par spørgsmål, derefter blev årsberetningerne
fremlagt. Begge blev efterfølgende godkendt.
Ved valg til bestyrelsen manglede vi opstillede, dette resulterede i blot tre bestyrelsesmedlemmer:
Kristin Martinsen, Britt S. Nøhr og Sabine Brink. To poster til bestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter stod derfor ubesat, så bestyrelsen fik en fuldmagt fra generalforsamlingen til i perioden
frem til sommerferien at sørge for, at besætte posterne til de resterende
bestyrelsesmedlemmer. Derudover blev der valgt en ny revisor suppleant: Poul Boye Nielsen.

Uddeling af priserne:
•
•
•
•
•

Årets leder gik til Connie Apitzsch i badminton
Årets idrætspræsentation gik til de 4 guldpiger i håndbold (Louise K, Louise T, Katrine A og
Anni V)
Årets Døvanianer gik til Britt S. Nøhr
Årets fund gik til Benjamin Trock i orientering
Hæderstegn gik til Christian Høybye

Bestyrelsen i perioden april-juli
Døvania bestyrelse bestående af kun 3 personer arbejdede på lavt brus, da vi ved siden af vores
daglige arbejde havde få ressourcer at gøre godt med. Så på baggrund af en ikke fuldtallig
bestyrelse betød det, at der var en stille periode fra vores side af i de fire måneder.

Ny bestyrelse
Efter sommerferien blev Døvania endelig en fuldtallig bestyrelse. Den nye bestyrelse blev kaldt
for Døvanias første kvindelige bestyrelse, da ingen mænd var i bestyrelsen.
Bestyrelsen bestod af: Sabine Brink (formand), Kristin Martinsen (næstformand), Britt S. Nøhr,
Christina Hausgaard, Tina Boss Dideriksen, og suppleanter: Christina Bihl og Nana M. Søltoft.

Med en fuldtallig bestyrelse fik vi et bedre fokus og der kom mere aktivitet fra vores side af, bl.a.
også i mediaudvalget osv.

Et nyt mediaudvalg
Døvania har fået oprettet et nyt mediaudvalg, som består af Christina Hausgaard, Christina Bihl og
André Kobberholm. De deltog til et PR-seminar i Fredericia lørdag d. 16. november 2019. Her blev
der bl.a. sat fokus på media – alt i alt en rigtig udbytterig dag.

Døvanias landsholdsspillere
Døvania har haft sendt nogle medlemmer af sted for at repræsentere det danske flag. De kan alle
være stolte af deres indsats.
Bowling: Sabine Brink og Peter Frank Jørgensen var til VM i Taiwan
Fodbold: Vores eneste medlem, Anders Kirchheiner som var med til EM i fodbold i Grækenland.

DDI´s repræsentantskabsmøde
Døvania sendte 3 repræsentanter til klubseminar og repræsentantskabsmøde den 11. og 12.
maj, der blev afholdt i Vejle. Det var to gode dage med masser af diskussioner.
Vi har bl.a. snakket om medlemslister, ny hjemmeside hos DDI, DM osv. Vi har bl.a. også drøftet
om hvorvidt breddeidræt og eliteidræt kan slås sammen. Derudover var det også vores klubhjørne,
hvor vi bl.a. snakkede om gentlemansaftalen.
Der var også prisuddeling af årets priser. Sidst men ikke mindst blev der også valgt en
ny DDI’s bestyrelse, som består af: Michael W. Steenberg som formand, Christian Høybye, Claus
J. Larsen, Anders Kirchheiner og Søren T-Jensen.

Idrætsgrene
År 2019 blev året, hvor vi fik liv i de tre idrætsgrene håndbold, svømning og dame futsal. De tre
idrætsgrene er blevet aktive igen efter en lang pause. Det er rigtig dejligt.
•
•

•
•

•
•

Dame futsal er tilmeldt til KBU turnering.
I svømning er de begyndt at træne igen, og de har træning to gange om ugen. 9-10
personer har gennemført livredder kursus, og der har været en tilstrømning af nye
medlemmer hos afdelingen.
Håndbold har fået tildelt en hal, som de kan træne i én gang om ugen, og ligeledes har de
også fået flere nye medlemmer. Håndboldafdelingen har derudover også oprettet er udvalg.
Orientering har haft arrangeret et åbent hus og det var en stor succes. De har derudover
også haft afholdt et medlemsmøde med fokus på, at lederen ønskede at stoppe. Der er
blevet fundet en ny leder, og de har oprettet et udvalg.
Badminton kører godt som afdelingen har gjort hidtil.
Volleyball har også oprettet et nyt udvalg.

•
•
•

Discgolf kører fortsat som indtil nu.
Golf – her blev der sendt nogle til DM i golf d. 14. og 15. september i Greve Golfklub
Bowling har afholdt klubmesterskabet og julehygge. Mange af medlemmerne deltog også til
DM i Odense i juni måned.

Døwolley
Døvania havde i samarbejde med DDI arrangeret et volleyballstævne i KBH i november
måned. Der deltog i alt syv hold, hvor alle spillede mod alle. Døvanias hold kom på 1. plads, det
var en flot indsats af dem. Det var et godt arrangement, og efter stævnet var der arrangeret socialt
samvær på Heidi Bier Bar, tæt på Rådhuspladsen.
Vi vil gerne sende en stor tak til William Dements fond for støtten, således havde vi mulighed for at
udføre stævnet.

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

På bestyrelsens vegne
Sabine K. Brink
Formand

Længe leve Døvania!

