
Referat fra Tegnbuens bestyrelsesmøde den 13. januar 2021 

 

Tilstede: Torsten og Even 

Ordstyrer/referent: Torsten og Even 

Kl. 17.42 

 

Status siden sidste møde i 

november 

Fysiske arrangementer og julefrokost er blevet aflyst 

pga corona restriktioner. 

 

I stedet for julefrokost har vi arrangeret online 

julebanko med mange fede præmier og det var en 

stor succes.  

 

Vi har gennemført 2 live oplæg på Facebook. Flere har 

spurgt efter hvornår det næste oplæg bliver, så det er 

bestemt noget vi skal fortsætte med i 2021.  

 

Samt en video fortælling om AIDS-epidemi i Danmark 

i starten af 80'erne frem til slutningen af 90'erne som 

blevt postet på Facebook den 1. december på 

international AIDS-dag. 

 

Vi var repræsenteret til Castberggårds 

repræsentantskabsmøde, som foregik på Zoom. 

Regnskab Vi har gennemgået regnskab for 2020 og det ser godt 

ud. 

 

Vi søgt om andel i varelotteriets tilskud for lokaleleje i 

2019 og fået bevilliget på 4.000 kr. 

 

Vi har indsamlet 6.210 kr fra julebanko og pengene 

går til Copenhagen 2021 for døve. 

 

Vi har fået et tilskud på 10.000 kr fra Danske Døves 

Landsforbund (gennem Fondation Juchum). Pengene 

bruges til sociale aktiviteter for vores medlemmer, fx 

socialt samvær, fest, foredrag og udflugt.  

 

Vi venter med at skifte bank efter generalforsamling 

med nye vedtægter og ny bestyrelse. 

Medlemskontingent hos 

DDL - Mobilepay som 

betalingsløsning? 

Vi tager det op til DDLs foreningsnetværksmøde 

næste gang. 

Medlemsundersøgelse Vi arbejder på sagen. Det skal være klar inden 

medlemsmøde i februar 2021.  

Tegnbuens hjemmeside Vi arbejder på sagen. Deadline før generalforsamling.  

Medlemsaften Datoforslag: 24. eller 25. februar kl 18-20 og det 

bliver på Zoom. 

 

Punkter vi vil tage op og snakke med vores 

medlemmer om til medlemsaften: 

- Medlemsundersøgelse 

- Tegnbuens fremtid. Skal vi fortsætte som vi 

plejer eller nyt struktur? 

- Skal medlemsgruppe også være åben for 



 

Mødet hævet kl. 18:35 

andre døve LGBTQIA-personer? 

- Er der nogen som vil stille op til bestyrelsen og 

hvis ikke hvorfor? 

 

Vi skal lave en mødeindkaldelse til medlemsaften 

snart. 

Generalforsamling Vi har fundet en dato for generalforsamling det er 

lørdag den 27. marts 2021. Lige nu bliver det mest 

sandsynligt digitalt, men vi holder øje med  

SSIs retningslinjer. 

 

Vi arbejder på at finde dirigent og referent.  

 

Årsregnskab 2020 er klar og skal sende til vores 

revisor.  

 

Årsberetning 2020 og Bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer tager vi op til næste 

bestyrelsesmøde medio februar. Disse skal være klar 

og udsendes til medlemmerne senest 4 uger før 

generalforsamling (27. februar). 

 

Hygge efter Generalforsamling? Ifølge af corona 

restriktioner, må vi vente og se hvordan situationen 

ser ud senere. 

 

Vi vil spørge rundt om de ønsker at stille op til 

bestyrelsen.  

Arrangementer  

 

Vi følger fortsat SSIs retningslinjer og anbefalinger. Vi 

satser på flere online arrangementer. 

 

Online oplæg 

Vi har fundet to personer som vil holde spændende 

oplæg den 3. februar og 10. februar 2021 kl. 19-21 

 

Tegnsprogsworkshop LGBT+ tegn 

Arbejdsgruppe skal snart lave et program og finde en 

dato til workshop i løbet af foråret.  

 

Medlemsmøde 

Medlemsmøde om Tegnbuens fremtid og det foregår 

på Zoom i uge 8 (evt. 24 eller 25. februar 2021) kl 

18-20. 

 

Copenhagen Winter Pride  

Vi afventer med et program fra dem.  

 

Generalforsamling 2021 

Lørdag den den 27. marts 2021. Det foregår nok mest 

sandsynligt digitalt, men vi ved mere når vi kommer 

tættere på datoen. 

 

Påskefrokost?  

Det afhænger af corona situationen til den tid. 


