Tegnbuens generalforsamling den 5/9-2020
Dagsorden
1.Valg af dirigent og referent.
Coilin Boylan Jeritslev som dirigent. Godkendt
Coilin:. Indkaldelse til generalforsamlingen er sket efter forskrifterne undtaget det ene punkt, som omhandler
deadline for afholdelse af selve generalforsamlingen.
Ifølge vedtægten skulle generalforsamlingen været afholdt senest marts/april, men på grund af den ekstraordinære
situation med corona, var bestyrelsen derfor nødt til at udskyde dato for generalforsamlingen.
Det kan dirigenten godt acceptere, men der skal alligevel spørges til de fremmødte medlemmer i generalforsamlingen.
Så der bedes derfor om en afstemning, hvor medlemmerne skal godkende, at der må kigges bort fra deadlinen i året.
Godkendt fra forsamlingen
Accepteret.
Erklærer generalforsamlingen for lovlig.
Laura Beyer som referent
GODKENDT

2.Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Andreas har lavet video, der bliver vist, hvor han bl.a kom ind på hvad bestyrelsen har lavet samt tegnbuens
arrangementer, Andreas har lavet videoen fordi han er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
Bo: I nævner et nyt bank, og ikke fundet, betyder det vi ikke har nogen bank?
Torsten: Vi har Nordea, men ønsker at skifte bank, da vi ikke er tilfredse med deres service, dyr gebyr og har ikke
passende tilbud til så lille en forening som Tegnbuen.
Mads: Stor ros til bestyrelsen for deres arbejde, men jeg har en kommentar, jeg syntes ikke at det var et godt resultat i
forbindelse med godmorgen Danmark, det var rigtig uklart hvem Andreas repræsenterede, Tegnbuen/ sig selv?
Torsten: Vi har snakket med Andreas om situationen, og han forstår vores utilfredshed, men desværre kan vi ikke gøre
om. Andreas agerede mest som sig selv og inddrog ikke bestyrelsen og vores udfordringer som alle i DK burde have
indblik i.
Lea: Jeg læser en sætning som ikke er blevet nævnt i årsberetningen samarbejde med en tolkevirksomhed?
Torsten: Det er samarbejde som i at forberedelse bliver betalt af Tegnbuen og ikke via DNTM.
Aktiviteter
Bo: Jeg lægger mærke til at fordelingen af aktiviteter ligger lidt skævt, hvor der er mange aktiviteter i sommeren men
januar og februar slet ikke nævnt.
Torsten: der skulle have været Winther Pride i februar men det blev desværre aflyst derfor ser det tomt ud i
kalenderen. Men vi tager det til efterretning.

Lea: sidste generalforsamling har der været talt om at medlemmerne skulle være med til at arrangere diverse
arrangementer, men er det sket?
Torsten: Det har været mest bestyrelsen der har taget sig af arrangementerne, dog har der været nogle hvor
medlemmerne har været med i arbejdsgruppe bl.a i forbindelse med tegnbuens 35 års jubilæum. Der er ydermere
aftalt at i 2020 skulle medlemmerne udvise mere engagement og være med til at arrangere forskellige aktiviteter.
GODKENDT

3. Regnskab og budget til godkendelse. Herunder fastsættes af kontingent(er).
Sidste år valgtes der ingen kasserer, men Torsten tog ansvaret for regnskabet.
Mange indtægter pga jubilæumsår: mange pengegaver.
Arrangementer er dyr i udgiftposten, men til gengæld er der flere indbetalinger fra deltagere til arrangementer, som
så er med til at dække den større udgiftspost.
Der er et par poster hvor der er negativ nu, men vi får retur, Hensat til DDLs landsmøde 2020, vi skal og har ikke betalt
for det, derfor skal det hensættes ind i næste års budget.
Tegnbuen lagde desuden også ud til sandwich til Emilo arrangementet, pengene får vi retur i 2020
Mads: Hensat til DDLs landsmøde?, er dette ændret i budgettet?
Torsten: bekræfter at det er ændret i budgetten.
Godkendt?
GODKENDT

2020 Budget
2000 kr tilbageføres kan ses som minus i vores budget for 2020
Der er hensættelser til DDLs landsmøde, det gøres hvert år på 1000 kr.
Man kan se at der er budgetteret mindre midler til gebyrer, grunden er at det er engangsbeløb der er betalt i 2019.
Spørgsmål:
Lea: jeg kan se at der er et meget stort arrangement i 2021 Copenhagen worldpride, og der er budgetteret kun 1500
kr., er det nok til den type arrangementer? Er der ikke hensat flere miler til arbejdsgrupperne.
Torsten: Det kommer med i budget for 2021, men 1500 kr er øremærket til arbejdsgrupperne i 2020.
Bo: Er de 2000 kr der skulle have været til landsmødet trukket fra i år?
Torsten: Ja det er det derfor står deanført begge steder, en med minus i denne budget og plus i næste budget.
Pengene er ikke betalt til DDL derfor er det ikke indtægt og derfor anføres det som minus i udgiftsposten.
GODKENDT

Kontingent:

Bestyrelsen: Samme som indtil 200 kr, til Tegnbuen og 200 til DDL, totalt 400 kr.
Bo: Hvad er resultatet om kontignent stigningen i DDL?
Torsten: DDL har besluttet en stigning i kontingent hos dem med 25 kr om året de næste 4 år.
Alyson: Tegnbuen koster 200 kr og DDL stiger til 225 kr, hvorfor følger Tegnbuen ikke.
Torsten: Vi kan selv vælge om vi vil lade jeres bidrag til Tegnbuen stige eller falde, og her vil vi gerne det står uændret.
Mads: Men vi kan ikke afvise DDLs del?
Torsten: Nej det kan vi ikke, men vi kan bestemme vores egen bidrag til kontingent, og det er det vi skal vedtage i dag.
Hvis vi ikke ønsker DDL del skal vi melde ud af DDL som forening.
Bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontingent godkendes?
GODKENDT.

4. Behandling af indkomne forslag.

Nuværende vedtægter

7.3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6
ugers varsel ved bekendtgørelse i hjemmeside eller
pr. mail til hvert medlem.

Ændres til
7.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers
varsel ved bekendtgørelse i hjemmeside og via sociale
medier eller pr. mail til hvert medlem.

Torsten: Grundet er at der ikke er alle der tjekker mail / hjemmeside, men der er en flertal der tjekker det sociale
medier, det ville lette bestyrelsesarbejdet at man kan inddrage den medie.
Bo: Står det både i hjemmeside og sociale medier? Hvad med dem der ikke er på internettet?
Torsten: De får e-mail og/eller SMS
Alyson: Jeg syntes at det er meget vigtigt at der tilgodeses alle kanaler, så alle kan få besked uanset muligheder.
Torsten: Ja men det giver meget ekstra arbejde, hvilket vi i bestyrelsen ikke har mulighed for.
Aurelien: Er det ikke god ide at lave en gruppe i mailsystemet som sender ud til flere grupper, dvs medlemmer har en
gruppe og ikkemedlemmer/interessenter en anden gruppe?
Torsten: det kræver ekstra mandskabstimer.
Alyson: I jeres arbejde i bestyrelsen, hvad syntes i giver bedst menig for jer?
Torsten: Vi bruger mest sociale medier, da vi når længst ud der.
GODKENDT

Nuværende
vedtægter

Ændres til

7.4 Bestyrelsens forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udsendes til
medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.
*Herunder skal alle paragrafferne under 7.4 ændres til 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12,
7.13 og 7.14.

Flere paragraffer bliver involveret!
GODKENDT

Nuværende vedtægter

Ændres til

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et
flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst
halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt
fremsætter krav til bestyrelsen ledsaget af en motiveret
dagsorden. I sidstnævntes tilfælde skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 5
uger efter modtagelsen af anmodningen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst
2 ugers varsel ved bekendtgørelse i hjemmeside eller pr.
mail til hvert medlem.

7.13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et
flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst
halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt
fremsætter krav til bestyrelsen ledsaget af en motiveret
dagsorden. I sidstnævntes tilfælde skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 5
uger efter modtagelsen af anmodningen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst
2 ugers varsel ved bekendtgørelse i hjemmeside og via
sociale medier eller pr. mail til hvert medlem.

GODKENDT.

Nuværende vedtægter

Nærværende vedtægter er vedtaget på
generalforsamlingen den 30. marts 2019.

GODKENDT

Ændres til
10.2. Nærværende vedtægter er vedtaget på
generalforsamlingen den 5. september 2020.

Præsentation af vision 2020/2021
Torsten fremlægger bestyrelsens vision i
Lea: spændende, men vi har for 5 år siden ønsket samarbejde med de andre foreninger, er der sket noget i løbet af de
sidste 5 år?
Torsten: Emilo arrangementet er udført med 1866 og Ladylike. 1866 har udtrykt ønske om at samarbejde på tværs af
foreninger. Derfor menes der at der er muligheder for fælles arrangementer på tværs af foreninger.
Mads: Digitalisering af materiale, hvor lang tid tænkes der at afsætte til den post?
Torsten: det er ikke vurderet endnu, men det er noget der foregår over en periode.
Lea: Kunne der forestilles at medlemmerne bliver mere inddraget i arbejdsfordelingen? Så bestyrelsen ikke står alene.
Even: Bestyrelsen ønsker mere engagement fra medlemmerne.
Lea: da vi havde medlemsaften november, var der ikke taget flere aktiviteter op, som medlemmerne selv kunne
arrangere? Da jeg kan ikke se dem på listen.
Der tales om hvorvidt de kunne passe ind i visionen.
Even: Vi havde arbejdsgruppe til winther Pride, medlemsaften, pride mm. Men vi efterlyser medlemmer der tager
opgaven og arrangerer ting i arbejdsgrupper. Der er 2 der har taget ansvaret for julefrokost, arrangeret foredrag, men
en del af det er ikke blevet gennemført pga corona, desværre.
Mads: Hvad med at uddelegere opgaver til medlemmer i stedet for at bestyrelsen tager det hele.
Alyson: Vi mangler nogle aktiviteter så lavt som socialt samvær, hygge, måske leje et sted hvor alle betaler ind til lejen.
Så vi kan sidde sammen og evt finde på aktiviteter, måske gør det at vi bliver motiveret til at deltage i arbejdsgrupper.
Torsten: Punktet kunne omformuleres Samarbejde med medlemmer og foreninger

5. Valg af bestyrelse:
a. Forperson (hvert år) Andreas Kronlund trækker sig, Torsten Guhle stiller op.
Torsten vælges som forperson.
GODKENDT
b. Et bestyrelsesmedlem (ulige år) Even Skår, ikke på valg.
c. Et bestyrelsesmedlem (lige år)
Der fremlægges at der kan findes en løsning der hedder bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling, ca et
halvt år. Og at man som bestyrelsesmedlem kan aftale at tage lettere opgaver som om hvis man var en suppleant.
Det er desværre en tendens at, der er mange der ikke har lyst til at lave bestyrelsesarbejde. Der er blevet forespurgt
flere om interesse, men desværre er der ikke udvist interesse for det.
-Ingen melder til, der gives fuldmagt til bestyrelsen at finde et bestyrelsesmedlem i løbet af de næste halve år inden
generalforsamlingen.
-Dirigenten nævner at man kan lade posten stå tomt Vakant tomt plads :Bestyrelsen får fuldmagt?
GODKENDT

d. To suppleanter (hvert år).
Der bliver hurtigt vedtaget at der ikke skal søges efter suppleant nu hvor bestyrelsesposten er åben.
Enighed om at bestyrelsen får fuldmagt.
GODKENDT
Torsten nævner at man kan lave en vedtægtsændring der reducerer de 2 suppleanter til 1, ved næste
generalforsamling. Men ikke noget der skal tages op nu.
Vi har 6 måneder til at overveje hvad vi gør med Tegnbuens fremtid, når der ikke er nogen der er villig til at tage
bestyrelsesarbejdet.
e. Valg af 1 revisor (hvert år) Britt S. Nøhr (ønsker at fortsætte)
Britt er ikke til stede, dirigent spørger efter fuldmagt.
Der fremvises en korrespondance der bliver accepteret.
GODKENDT
e. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år) Kasper Bergmann (ønsker at fortsætte)
GODKENDT

-Torsten: Håber at vi alle samles og finder en løsning med hensyn til bestyrelsen.

Dato: 22. september 2020

Torsten Guhle, Forperson

Even Skår, Bestyrelsesmedlen

Coilin Jeritelev, Dirigent

Laura Beyer, Referent

