Referat af generalforsamling
d. 11/8-2020

1.

Valg af dirigent

Colin Boylan Jeritslev blev valgt som dirigent.
2.

Valg af referent

Christina Bihl blev valgt som referent.
3.

Valg af to stemmetællere

Anne Roslyng og Andre Kobberholm blev valgt som stemmetællere.
4.
Bestyrelsens, udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til
godkendelse
Vi starter med udvalgene:
Badminton: Tina Boss Dideriksen fortalte kort om badminton afdelingen.
-

Jonas Andersson spørger: Hvor mange medlemmer er der i afdelingen?

-

Tina svarer: Der er 13 medlemmer.

Bowling: Sabine Brink fortalte kort om bowling afdelingen.
Christian Høybye foreslår: Jeg synes, at Døvania skal sende en mail til DDI om at de
skal gøre det bedre til den næste DM bowling, da der er sket en regnefejl sidste gang, hvor
et hold derfor måtte fratages deres pokal og man gav det til et andet hold. Det er ikke
professionelt. 3 hold mødte desuden ikke op til tiden.
Jeg vil også lige rose bowling afdelingens budget, selvom det måske skyldes corona.
-

Jonas Andersson spørger: Hvor mange medlemmer er der?

-

Sabine Brink svarer: Der er 11 medlemmer.

Damefodbold: Maria Buch Klausen fortalte kort om damefodbold afdelingen.
Golf: Claus Jul Larsen fortalte kort om golf afdeling.
-

Jonas Andersson spørger: Hvor mange medlemmer er der?

-

Claus Jul Larsen svarer: Der er 6 medlemmer.

Håndbold: Nicklas Kleczewski fortalte kort om håndbold afdelingen.
-

Frederik Olsen spørger: Hvad er det sket med de 10.000 kr. fra Østifterne Fond?

Nicklas Kleczewski svarer: Pengene skal bruges til kamptøj og nye bolde til det
næste EM.
Christian Høybye spørger: Hvad er det sket med spillernes motivation efter EM er
aflyst? Og kan man stille op med et hold til VM i 2022?
Nicklas Kleczewski svarer: Det er svært at sige. Man kan sige at motivationen er
dårlig i 2020, da træningen er umuligt at gennemføre pga corona. Men vi regner med at
starte igen med træning i august måned. Jeg håber personligt at vi har nok spillere til at
deltage til VM i 2022, men man kan ikke se hvordan situationen er om 2 år.
Orientering: Christina Hausgaard fortalte kort om orientering.
Christian Høybye kommenterer: Jeg vil bare sige, at det er dejligt at se at det endelig
er ro på på ledelsens side, da det har været rodet i et par år.
Svømning: Julie Faustrup fortalte kort om svømning.
-

Frederik Olsen spørger: Hvad er jeres planer for fremtiden?

Julie Faustrup svarer: Vi er endnu nye, så jeg kan ikke rigtigt sige noget om det. Mit
personlige og langsigtede mål er dog et DM og så måske senere et Nordisk mesterskab.
Volleyball: Jonas Andersson fortalte kort om volleyball.
-

Anders Biro spørger: Hvad er jeres planer for fremtiden?

Jonas Andersson: Vi vil i næste uge se på medlemstallet og det vil være afgørende
for hvad det vil ske i fremtiden.
Der er ingen årsberetning fra discgolf, da vi ikke modtog en årsberetning fra idrætslederen
for discgolf.
Nu skal vi have prisuddeling!
-

Årets hold = herreholdet i bowling

-

Årets leder = Maria Buch Klausen

-

Årets idrætspræstation = Peter Frank Jørgensen og Ali Hassan Aljaber

-

Æresmedlem = Poul Boye Nielsen

Bestyrelsens årsberetning: Sabine Brink fortalte kort om bestyrelsen i løbet af 2019/2020.
Der er kommet nye idrætsgrene - nemlig svømning, damefodbold og håndbold.
Claus Jul Larsen kommenterer: Jeg vil rose media-udvalget meget. Det er så dejligt
med masser af nyt på facebook og hjemmesiden.

Christian Høybye foreslår: Vedr. discgolf – jeg tænker på at Døvania evt kunne
samarbejde med Viking og lave mere PR for det og evt. søge hos William Demant fond.
Endvidere ville jeg opfordre de to herrer (Martin Tranemose og Mark Blynov) om at skrive
mere om, hvad de går rundt og laver med discgolf.
Vedr. visioner – jeg vil gerne vide mere om Døvanias visioner? Jeg synes, at det er rigtigt
godt at Døvania har visioner og Døvania er nok den eneste klub i Danmark, som har
visioner. Jeg synes også, at det er meget dejligt med et overblik på hjemmesiden om hvem i
bestyrelsen der laver hvad. Det er også dejligt, at vi ofte får lov til at se hvad bestyrelsen går
rundt og laver.
Vedr. repræsentantmøde – Døvania skulle sammen med Ahorn og Tenpins 94 lede efter 3
kandidater til Appeludvalget. DDI har rykket Døvania to gange, men det er ikke sket noget.
Vedr. forsikring – jeg synes, at Døvania skal bede DDI og de andre klubber om at skrive
noget om, hvordan man er forsikret under parasport.
Vedr. forslag til DDIs årsmøde – Døvania har ikke sendt nogle forslag til DDI?
Sabine Brink svarer: Vedr. visioner - vi skulle gennemføre en af vores visioner til
arrangementet ”Åbent hus”, men det blev aflyst pga corona. Men vi har skam tænkt os at
gennemføre det på et tidspunkt.
Vedr. appeludvalget – vi er allerede startet på sagen og arbejder endnu på sagen.
Vedr. forslag til DDI: Vi har svaret dig og sagt at vi ikke vil sende det forslag til DDI.
Ole Artmann kommentarer: Jeg synes, at vi skal fokusere på at få flere medlemmer af
hørehæmmede, CI-brugere osv., da de også er vigtige.
Claus Jul Larsen forklarer hvad appeludvalget er. Udvalget skal bestå af 3 kandidater
og det er meningen at de skal fungere som et neutralt udvalg når der dukker et problem op
mellem klub-klub, klub-DDI, klub-andre organisationer, medlemmer-klub, medlemmer-DDI
og så videre.
Jeg vil også lige tilføje, at det måske kunne være en god ide at fokusere på E-sport for tiden
under corona, da det er en perfekt sport under corona.
Christina Hausgaard svarer: Vi er 100 % enige om E-sport, men vi vil helst have at vi
til at starte med, allerede har en kontaktperson, som vil tage ansvaret for den ”nye” sport.
Alle stemmer for at man godkender årsberetningen.

5.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Britt Nøhr fremlægger regnskabet - Vi har været meget forsigtige i dette år, hvilket betyder at
vi i dette år har et stort overskud. Det er ikke meningen. Til næste år vil vi derfor bruge lidt

flere penge. Alle afdelinger undtagen damefodbold har overskud. Vi ved ikke rigtigt om
corona har påvirket regnskabet.
Christian Høybye kommenterer: Jeg synes at regnskabet ser meget flot ud.
Vedrørende § 44 – jeg kan se at vi har fået 64 % af udgifterne tilbage. Det er ikke normalt.
Jeg vil også vide om hvor mange der af medlemmerne, ikke endnu har betalt kontingent.
Britt Nøhr svarer: Vedrørende medlemmerne, der ikke endnu har betalt – der var
mange, men det lykkedes os at få flere af dem til at betale. Nu er der ca 15 tilbage som ikke
endnu har betalt.
Vedrørende § 44 – det er korrekt, at vi normalt får kun 34 % af udgifterne tilbage, men de
har tilfældigvis i dette år et stort overskud, hvorfor vi fik flere penge tilbage.
-

Christian Hørbye spørger: Burde I ikke tage administrationsgebyr for at rykke
medlemmerne for kontingent?
Britt Nøhr svarer: Vi synes ikke, at vi kan forlange administrationsgebyr fordi det er
små ting og lederne har været gode til at hjælpe os med rykker og lign. Det vil også
give os større administrationsarbejde, hvis vi gør det.

Christian Høybye kommenterer: I sagde, at Døvania havde et stort overskud, men jeg
kan se at hovedforeningen kun har 4.000 kr. i overskud og det er ikke faktisk så meget, så
man må passe bedre på.
-

Britt Nøhr svarer: Jeg synes ikke, at vi skal bekymre os om det.

Claus Jul Larsen spørger: Vedrørende administrationsomkostninger – jeg kan se at
overskuddet er steget med 22.000 kr. Jeg kan se, at der er kommet flere penge på to poster
– kan I forklare mere?
Britt Nøhr svarer: Posterne hedder blandt andet ”mindre arrangementer”. Pengene
kommer fra 1) et tilskud som vi har besluttet at give videre til afdelingerne (15.000 kr.) og 2)
så pengene fra Døwolley. Det var ikke med i budgettet, derfor er der en forskel.
Frederik Olsen spørger: Hvorfor ligger de udgifter i egenkapitalen ikke under
ekstraordinære udgifter?
Britt Nøhr svarer: Vi tager pengene fra egenkapitalen for at betale kontingenter for
æresmedlemmer til afdelingerne.
Christian Høybye: Jeg svarer Frederik – Det skal det ikke, da man ikke længere
bruger posteringen jf. regnskabsloven.

6.

Budget til orientering

Britt Nøhr orienterer.

Jonas Andersson kommenterer: Jeg vil bare sige, at der er kommet nye regler
omkring leje af hallerne i 2020. Man skal begynde at betale gebyr for hallerne. Derfor er der
ændret lidt i budgettet.
Claus Jul Larsen kommenterer: Jeg vil bemærke, at det ikke skal hedde ”forslag til
budget”, men ”til orientering af budgettet”.
-

Julie Faustrup spørger: Hvorfor står der kun 10 kr. i udgift hos cykelsport?

-

Britt Nøhr svarer: Fordi det er DDI-andel, som er 10 kr. pr. medlem.

7.

Behandling af forslag:

Der kom ingen forslag.
8.

Valg af bestyrelsen:

a.

Formand

Christina Bihl er nu forkvinde af Døvania
b.

To repræsentanter (ulige år)

Det skal være Tina Boss Dideriksen og Christina Hausgaard, da de ikke er på valg.
c.

To repræsentanter (lige år)

Det blev Britt Nøhr og Frederik Olsen.
Frederik Olsen præsenterer sig selv – han spiller på håndboldholdet og vil gerne fokusere på
e-sport (NMN).
d.

To suppleanter (hvert år)

Det blev Nicklas Kleczewski og Mai Cecilie Hermansen.
Nicklas Kleczewski præsenterer sig selv - han vil gerne hjælpe Frederik med at udvikle
e-sport.
Mai Cecilie Hermansen præsenterer sig selv – hun er 25 år gammel og læser til skat. Hun
har spillet fodbold, svømning og prøvet lidt af hvert.
9.

Valg af to revisorer (hvert år)

Bestyrelsen foreslår Knud Søndergaard og Poul Boye Nielsen.
Alle stemmer for.

