Referat af generalforsamling på Castberggård d. 10. september 2021.
Velkommen
1. Valg af:
a) dirigent: Kenneth Borg er blevet valgt.
b) referent: Filip Verhelst er blevet valgt.
c) 2 stemmetællere: Karsten Urup og Jesper Vestergaard er blevet valgt.
Der er 29 medlemmer og 4 ikke-medlemmer til stede.
2. Formanden aflægger årsberetning for det forløbne år. Godkendelse af beretning.
Karsten efterlyser en dybdegående mundtlig beretning fra formanden. Bestyrelsen kom med
supplerende information om året 2020.
Dirigent kan godt tænke sig at bestyrelsen skal fremlægge velforberedt til næste år.
Forsamlingen godkender årsberetning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Godkendelse af regnskab.
- Annegrethe vil vide om hvordan hænger det sammen med antal medlemmer og i regnskabet. HD
har 74 medlemmer (antal fra årsberetning) men i regnskabet står at vi får 14 400 (dev. med 200 kr:
72 medlemmer). Det betyder at vi mangler 2 medlemmer til regnskabet. Thomas, som revisor, kan
oplyse at 14 400 som vi får gennem DDL er korrekt. 2 manglede medlemmer er støttemedlem og
æresmedlem.
- Berit vil vide om beløbet til forældrehjørnet. Bestyrelsen svarer at familiehjørnet får beløbet for
aktiviteter til familierne.
- Camilla efterlyser til principper til gaver ifm rundfødselsdag, bryllup, … Bestyrelsen tager det til
efterretning.
Forsamlingen godkender regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
1) Bestyrelsen giver begrundelser for ændringen af definitionen af formand og næstformand.
Forslagen er at vi ændrer fra formand til forperson. Det er tale om moderniseringen af definitionen.
For at vedtage ændringer til vedtægter kræver 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer. Så det skal være minimum 20 stemmer.
Forslagen er vedtaget med 22 stemmer.
2) Bestyrelsen giver begrundelser for ny kapital i vedtægter om force majeure. Vi har lært fra
corona at det er svært at gennemføre fysik generalforsamling hvis myndigheder siger forbud for
forsamling. Med ny kapital vil det give forskellige muligheder for bestyrelsen til at tage beslutning
hvordan kan vi holde generalforsamling.
Efter en lille diskussion om formuleringen af forslagen er vedtaget med 25 stemmer.
5. Kontingenter / budgetforslag
Bestyrelses forslag er at vi følger DDLs kontingent: 450 kr. (250 kr. til DDL og 200 kr. til Horsens
døveforening). Bestyrelsen vil holde fast med billigt kontingent. Vi kan ikke gå mere billig.
Forslagen er vedtaget.

Niels efterlyser en holdning af bestyrelsen hvad synes bestyrelsen om at vi skal have balance af
årets resultat. Skal bestyrelsen have et stor eller lille underskud hvert år da vi har rimeligt god
kapital? Bestyrelsen tager det til efterretning.
Thomas vil opfordre bestyrelsen at lave budget. Bestyrelsen tager til efterretning.
6. Valg af bestyrelse og revisorer
a) formand (hvert år): Egon Thomsen
b) sekretær (lige år): Filip Verhelst er ikke på valg.
c) kasserer (ulige år): Thomas Knapp.
d) 1. repræsentant (lige år): Ulla Kristensen er ikke på valg.
e) 2. repræsentant (ulige år): Maiken Vestergaard er valgt ind.
f) 1. suppleant (hvert år): Jesper Vestergaard
g) 2. suppleant (hvert år): Karsten Urup
h) 1. revisor (lige år): Niels Strande
i) 2. revisor (ulige år): Carsten Bang
7. Eventuelt
1) Maiken: D. 30 oktober har vi DDLs repræsentantsmøde. Vi mangler en repræsentant fra Horsens
døveforening til DDLs rep. møde. Thomas er meget interesseret.
2) Githa: Horsens døveforening skal tænke godt om GPDR. Jeg ønsker ikke på billeder som blive
uploadet til HD´s hjemmeside. Bestyrelsen tager til efterretning.
3) Jesper: Kan vi låne lokale Sundby, som det er blevet bedre, til andre aftener? Ja, medlemmer kan
nemt låne lokaler om fredagen eller lørdagen.
Tak til dirigent, referent og stemmetællere.
Tak for nu og kom godt hjem.
Referent: Filip Verhelst
12.09.2021
Godkendt af dirigent, Kenneth, DATO

