
Bestyrelsens årsberetning for 2020

Året 2020 har været et anderledes år for mange. Corona kom til Danmark og

samfundet blev lukket ned. Det har også påvirket Tegnbuen. Vi har måttet udskyde

vores ordinære generalforsamling og aflyse flere fysiske arrangementer.

Vi syntes at det er stadig vigtigt at tilbyde vores medlemmer noget, så vi har været

kreative med digitale arrangementer. Vi nåede også at mødes fysisk i august og

september, da det var muligt. Vi gennemførte vores generalforsamling med

fællesspisning før forsamlingsforbudet blev sænket igen. Derefter var det igen flere

digitale arrangementer.

Bestyrelsesarbejde

Der blev afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2020, og der er arbejdet på følgende sager.

DDLs dialogmøde

Den daværende forperson har deltaget DDLs dialogmøde om fremtidens DDL.

DDLs formandsnetværksmøde

Den daværende forperson har deltaget DDLs formandsnetværksmøder.

Medlemsmøde om DDLs landsmøde

Vi har afholdt et medlemsmøde på Zoom om DDLs landsmøde, hvor vi gennemgik

forslag til DDLs arbejdsprogram, kontingent og kandidater til DDLs hovedbestyrelse.

Vi har sendt et forslag om personer uden bopælsadresse i Danmark kan blive medlem

af en medlemsforening uden at være medlem af DDL. Det er ikke blevet behandlet

endnu, da punktet om vedtægtsændringer er blevet udskudt til DDLs

repræsentantskabsmøde i 2021.

DDLs landsmøde i Korsør

Vi var repræsenteret til DDLs landsmøde i Korsør. Det var endagsarrangement i stedet

for en hel weekend og et kortere dagsorden har også betydet, at punktet om

vedtægtsændringer er udskudt til DDLs repræsentantmøde i 2021.



Vi har sørget for at få tilføjet dobbeltminoriteter, f.eks. køn, seksualitet eller etnicitet

på arbejdsprogram under punkt 4 solidaritet for alle.

Det blev besluttet at forhøje kontingent andel til DDL med 25 kr hvert år frem til

næste landsmøde og den minimumsandel til medlemsforeningerne forbliver den

samme.

To af vores medlemmer er blevet valgt ind i DDLs hovedbestyrelse. Stort tillykke til

dem.

Tegnbuens materiale

Et af vores medlemmer har lavet en video fortælling om AIDS-epidemi i Danmark i

starten af 80'erne frem til slutningen af 90'erne som blevet lagt ud på Facebook den

1. december på international AIDS-dag.

Bankskifte

Vi var gået i gang med at skifte bank. Men vi kunne ikke få det godkendt, da vi er kun

2 bestyrelsesmedlemmer og det lever ikke op til vores vedtægter. Vi vil sørge for at

det skal rettes til ved næste generalforsamling i marts 2021.

Synlighed hos Tegnbuen

Vi har sørget for at være mere synlige ved at bruge den offentlige Facebook side mere

med videndeling og fælles arrangementer, hvor alle kunne være med. Det har været

rigtig godt og vi har fået mere opmærksomhed. Det vil vi fortsætte med.

Tegnbuens hjemmeside

Vi har opdateret lidt i hjemmeside.

Samarbejde med Copenhagen Pride

Copenhagen Pride blev gennemført digitalt grundet forsamlingsforbuddet. Vi har i

samarbejde med Copenhagen Pride sørget for tegnsprogstolkning til det store digitale

Pride-show om lørdagen.

Copenhagen Pride komsammen

Det var fantastisk vejr den dag og vi mødtes til grillhygge i et forsamlingshus på

Amager. Vi havde også sørget for en storskærm, hvor vi kunne se livestreaming af det

store Pride show med tegnsprogstolk.



Castberggård repræsentantskabsmøde

Vi var repræsenteret til Castberggårds repræsentantskabsmøde, som foregik på

Zoom.

Copenhagen 2021 for døve (WorldPride & EuroGames)

Der er godt i gang i alle arbejdsgrupper for forskellige områder.  Vi glæder os til

august 2021.

Aktiviteter 2020

JANUAR

DDLs dialogmøde i Fredericia

Formandsnetværksmøde

FEBRUAR

1. Bestyrelsesmøde

Copenhagen Winter Pride

Foredrag med tolk: Skamløs

Foredrag med tolk: Beyond Identity Politics & Pinkwashing

Foredrag med tolk: Kvinders kærlighed til kvinder

Samarbejdsmøde fra Copenhagen Pride

MARTS

Corona lockdown

Live "TV" GALLA Banko med Veninderne med tolk

Partners spilleaften online med præmie

Generalforsamling udskudt

Podcast: Vild med svans “Typer! Kender du bøssen?”

APRIL

Podcast: Vild med svans “Afhængighed! Sex, Drugs & Self Control”

Podcast: Ret til kærlighed “Jeg ligner da ikke en lesbisk"

Podcast: Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride

MAJ

2. Bestyrelsesmøde

Podcast: Jakob Faurby, skuespiller og Vild Med Dans-vinder

Podcast: Rufus Gifford, tidligere amerikansk ambassadør i Danmark

Podcast: Nikolaj Bonde, journalist og homo

Podcast: Andreas Gylling Æbelø, direktør i AIDS-Fondet

JUNI

Podcast: Christine Walsøe - lesbisk med et kristent livssyn



JULI

3. Bestyrelsesmøde

AUGUST

4. Bestyrelsesmøde

Digital Copenhagen Pride med tolk

Copenhagen Pride komsammen

Medlemsmøde på Zoom om DDLs landsmøde

DDLs landsmøde i Korsør

SEPTEMBER

Generalforsamling 2020 + fællesspisning

5. Bestyrelsesmøde

OKTOBER

Online oplæg om Queer teori af Bo Hårdell

Efterårs(u)hygge - aflyst

NOVEMBER

6. Bestyrelsesmøde

Online oplæg om Livet set fra en homoseksuel døvblinds perspektiv af Jackie B. L.

Hansen

DECEMBER

Online oplæg “Love is love” af Amandine Mansilla og Sarah Lind

Julefrokost aflyst

Online julebanko

ANTAL MEDLEMMER

2020: 39 medlemmer


