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Tegnbuens generalforsamling 

Lørdag d. 14. april 2018 

 
Tegnbuens formand, Mads Jonathan Pedersen byder alle velkommen og åbner 
generalforsamlingen. Han fortæller at 2 repræsentanter fra Danske Døves Landsforbundets 
Hovedbestyrelsen er kommet og byder Klaus Huse og Nathalie Hein velkommen. De vil gerne sige 
et par ord efter generalforsamling er afsluttet. Mads Jonathan gør opmærksom på at der vil være 
live på Facebook her til generalforsamling så andre medlemmer kan følge med. Han oplyser at det 
er kun fremmødte medlemmer til generalforsamlingen, som har stemmeret.    
 
Formanden fortæller at dagsorden for generalforsamling forløber iflg. foreningens vedtægter §7.2:  
 

1. Valg af dirigenten og referent  
2. Formandens beretning til godkendelse 
3. Regnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættes af kontingent 
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af 1 revisor  
7. Valg af revisorsuppleant  
 

Bestyrelsen foreslår Olivia Egeberg som dirigent. Alle medlemmer godkender dirigenten. 
 
Bestyrelsen foreslår Charlotte M. Davidsen som referent. Dirigenten spørger og alle medlemmer 
accepterer.  
 
Dirigenten spørger alle medlemmer om de har modtaget indkaldelse til generalforsamling med 
mindst 6 ugers varsel, og at årsberetning, årsregnskab og indkomne forslag kom til medlemmer for 
to uger?   
Alle medlemmer I lokalet siger ja til dette spørgsmål.  
 
Dirigenten fortæller at denne generalforsamling er lovlig for de krav iflg. vedtægter er opfyldt. 
Dirigenten tæller hvor mange medlemmer der er fremmødte til generalforsamlingen. Der er 10 
fremmødte. Dirigenten orienterer at der skal være mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer ifølge foreningens vedtægter for at vedtægtsændringer kan 
vedtages. 
Derfor skal der være mindst 7 stemmer før et vedtægtsforslag kan blive vedtaget. 
 
Formandens beretning for 2017:  
Formanden beretter om alt hvad der er sket i løbet af 2017. Der er arbejdet på forskellige sager: 
 
CVR – nummer: 
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Bestyrelsen har registreret deres CVR-nummer da det skal bruges I forbindelse med ansøgninger. 
De havde også snakket om hvor tegnbuens adresse skal være da førhen var adressen registeret 
hos LGBT Danmark. Men tegnbuen har ikke adgang til LGBT Danmark mere da det var for dyrt at 
være medlem hos dem. Derfor har tegnbuen en midlertidig adresse hos formanden indtil de finder 
en fast adresse. 
 
Domænenavn og Hjemmeside: der har været en del problemer og tidskrævende med et firma 
som tilbyder tegnbuens domænenavn. Domænenavnet blev åbenbart solgt til Kina og derfor 
havde bestyrelsen pludselig ikke rettigheder til deres hjemmeside (tegnbuen.dk). Bestyrelsen 
havde snakket med firmaet efter mange e-mail korrespondancer for at vise firmaet at de har lavet 
et stort fejl. Til sidst lykkedes det bestyrelsen at få domænenavn tilbage.  
Hjemmeside er ikke opdateret, men bestyrelsen har mange ideer til hvordan hjemmeside skal 
forbedres fremover og bestyrelsen siger også at medlemmerne er velkommen til at komme med 
ideer. 
 
Tegnbuens ting:  
Der var ting, dokumenter, regnskaber og alt muligt spredt rundt hos medlemmer og gamle 
bestyrelse, men nu er de samlet hos formanden. Bestyrelsen vil gerne gøre alle dokumenter 
digitaliseret så alle og ny bestyrelse I fremtiden har lettere ved at finde informationer og adgang til 
dokumenter.  
 
Kontakt til medlemmer: 
Bestyrelsen følte at de manglede kontakt til medlemmerne, derfor har de fået alle medlemmernes 
e-mail adresse. Det ville være mere nemmere at kontakte medlemmerne med informationer og 
spørgsmålene.  
  
PR: 
Kig Forbi (et LGBT tv-program) har været forbi og filmer/interviewer Tegnbuen, som fortæller om 
hvad de er for en forening. 
 
DNTM (Den Nationale Tolke Myndighed): 
Der har været dialog med DNTM om bestillinger af tegnsprogtolke til Copenhagen Pride. 
Copenhagen Pride er vigtigt for Tegnbuen, derfor er det vigtigt at medlemmerne i Tegnbuen får 
gode tolke samtidig med at tolke også skal have gode forhold når de er ude på opgaver til 
Copenhagen Pride.   
 
 
Arrangementer 
Formanden beretter om hvilke arrangementer er gennemført og aflyst. 
 
Januar:  

• Tegnbuen og absalon samarbejdede angående et foredrag om et forældrepar fortæller 
hvordan det er at være til et transkønnet barn. En stor succes for mange kom. 

Feb 
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• Tegnbuen Medlemsmøde, hvor der snakkes om ideer med medlemmerne. Desværre var 
der ingen billederne fra denne aften. Men dog var der for første gang direkte live, så alle 
medlemmerne der ikke kunne komme, kunne følge med i møde. 

• Copenhagen Winter Pride. Tegnbuen havde bestilt tolk til foredraget om en kvinde, der 
indså at hun følte sig som en mand og process med at ændre sig selv til mand. 

Marts 
• Tegnbuens æresmedlem, Tom Næsgaard Madsen er gået bort. Det var meget trist for 

Tegnbuen. Mads og Lea fra bestyrelsen deltog til begravelsen i De Døves Kirke.  
April  

• Tegnbuens Generalforsamling  
Maj  

• Det blev godkendt fra Københavns kommune at LBGT flag til flaghejsning på 
Regnbuepladsen. Tegnbuens medlemmerne var der og vidnede til en smuk dag hvor deres 
flag blev hejset op.  

Juni  
• Tegnbuen aftalte et mødested med medlemmerne til gaystortion i forbindelse med 

Distortion. Alle hyggede og skålede i dejlig vejr.  
• Skt hans aften blev desværre aflyst pga sygdom 

Aug  
• Tegnbuen arrangerede en tur til Malmø for medlemmerne den 6. August. Der var Malmø 

Pride Parade denne dag. 
•  Copenhagen Pride. Tegnbuen havde bestilt tolke til mange forskellige og spændende 

foredrag.  
Okt 

• Der var nationale-spring-ud dag den 11 oktober. Medlemmerne havde muligheder for at 
komme med deres historier om hvordan de springer ud – selvfølgelig kun i deres egen 
facebook gruppe.   

Nov 
• Escape Room blev aflyst pga for få tilmeldte 

Dec 
• Tegnbuens årlige julefrokost. 

 
Formandens årets beretning for 2017 er afrundet. Dirigenten spørger medlemmer om de 
godkender formandens beretning. Hun tæller og alle stemmer for.  
Formandens beretning er godkendt. 
 
 
Årsregnskab:  
Tegnbuens formanden, Mads Jonathan fortæller at han også har ansvaret for økonomi.  
Kontingent: Formande fortæller at kontingentet for 2017 er steget i forhold til 2016 fordi 
Tegnbuen har fået flere medlemmer. 
 
Udgifter: 
Bestyrelsen havde lavet et budget for 2017 at der vil være underskud på 4800kr. Men udgifter er 
blevet færre og regnskabet for 2017 viser kun underskud på 917,10 kr.  
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Egen kapital: 47.572,72kr 
 
Dirigenten spørger om medlemmer godkender regnskabet for 2017.  
Hun tæller og alle godkender regnskabet. 
Årsregnskabet er godkendt af alle.  
 
Budget for 2018:  
Bestyrelsesmedlem Lea Hyldstrup fortæller hvordan de prioriterer Tegnbuens budget for 2018.  
Bestyrelsen har regnet ud at der vil være mindre udgifter i bankgebyr fordi de har opsagt 
Dankort/VISA, så der vil ikke være gebyr.  
Kontingenter (indtægter): Som budgettet viser vil der være mindre kontingent i 2018 i forhold til 
2017 fordi nogle medlemmer har ikke betalt og nogle er udmeldt. 
Udgifter:  
500 kr til Generalforsamling 2018  
1000 kr til bestyrelsen  
500 kr til Copenhagen Pride. 
Bestyrelsen vil hensætte 1000 kr til DDL’s landsmøde 2020 
Bestyrelsen vil bruge 1000 kr på arrangementer. 
Gebyret for hjemmeside stiger fra 45kr til 50kr.  
 
Dirigenten spørger om nogle har spørgsmål til budget for 2018. 
Britt Nøhr spørger om de kan bruge flere penge til arrangementer da man kan se at der kun er 
underskud på 50kr for 2018, samt Tegnbuens egenkapital er på 47.500 kr 
Bestyrelsen ved godt at der ikke var så mange arrangementer I 2017. Formanden siger at 
bestyrelsen har prioriteret penge til Tegnbuen 35 års jubilæum næste år. 
Britt mener stadig at der burde være større tilskud til diverse arrangementer og det får måske folk 
lyst til at komme. Thomas Philip siger at det er muligt for at Tegnbuen kunne give tilskud til et par 
arrangementer så medlemmer ikke betaler noget.  
 
Dirigenten spørger om medlemmer ønsker en stigning i udgifter for budget 2018 på 
arrangementer dvs. hvor meget underskud. 
Der diskuteres om hvor meget og til sidst beslutter for at ændre underskuddet skal være 3000 kr 
og høre under arrangementer. 
Dirigenten spørger medlemmer om de godkender budget for 2018 med et underskud på 3000 kr. 
Hun tæller og alle godkender budget og ændring.  
Budget for 2018 med et underskud på 3000 kr er godkendt. 
 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen ønsker ikke ændring i kontingentet. Dirigenten spørger om nogle ønsker ændringer.  
Der er ingen ændring i kontingentet 
 
Indkomne forslag 
Dirigenten fortæller at der er kommet forslag fra Bestyrelsen og ingen fra medlemmer. 
Bestyrelsesmedlem Lea siger at Bestyrelsen har 10 vedtægtsforslager: 
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Formål: §2.1 

Bestyrelsen ønsker at vise at Tegnbuen har plads til CI-brugere og viser at Tegnbuen er en 
LBGTQIA+ forening dvs. de vil gerne understrege at Tegnbuen har plads til alle.  
Dirigenten spørger om medlemmer har spørgsmål om dette.  
Torsten Guhle spørger om Tegnbuen har modtaget henvendelser fra CI-brugere. Bestyrelsen har 
ikke fået henvendelser fra dem, men følger hvordan samfundet udvikler sig samt at de skal føle sig 
velkommen for Tegnbuen allerede er en minoritetsgruppe.  
 
Dirigenten spørger medlemmer om alle godkender vedtægtsforslag for §2.1 
Hun tæller og alle godkender vedtægtsforslaget. 
Forslagsændring vedtaget.   
 
Foreningens aktiviteter:  
§ 3.1 
Bestyrelsen trækker forslaget tilbage fordi de føler at der mangler afklaring om hvad der sker når 
vi ændrer forslaget.  
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Foreningens aktiviteter:  
§ 3.2 
Tekst 1: 

Tekst 2:  

Bestyrelsen vil gerne vise at man har mulighed for at oprette en ungdomsafdeling under 
Tegnbuen, så unge under 30 år kan have deres egen afdeling og lave arrangementer. Dengang var 
Tegnbuen tilknyttet DDU (Danske Døve Ungdomsforbund) og der var et krav fra dem at vedtægten 
skal stå en under 30 år skal være med i Bestyrelsen. Teksterne i nr. 1 og nr. 2 er udlånt fra Danske 
Døves Landsforbundets vedtægter. Nr. 1 er mere lang og detaljeret, og nr. 2 er mere kort og godt 
med en henvisning til paragraffen.    
 
Dirigenten beder alle afgive deres stemmer til nr. 1  
Nr. 1: 4 personer siger ja + 2 siger nej. Resten blankt.  
Dirigenten beder alle afgive deres stemmer til nr. 2 
Nr. 2: 8 siger ja + 2 siger nej. Forslag nr. 2 er vedtaget.  
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Medlemskab og kontingent: 
§ 4.3 

Bestyrelsesmedlem Alysson Araujo fortæller at flere medlemmer har glemt at melde ud af 
foreningen og vil ikke betale for et års medlemskab. Derfor vil Tegnbuen give medlemmerne 
mulighed for at kunne melde ud af foreningen efter halvt år.  
Dirigenten spørger alle medlemmerne om de godkender vedtægtsforslag 
Dirigenten tæller og 6 personer - ja og 4 – nej. Da der skal mindst være 7 personer som stemmer 
for.   
Vedtægtsforslaget er afvist.  
 
§ 4.4 

Bestyrelsen fandt at der er en fejl og derfor skal der ændres på tallene. 
Dirigenten spørger alle om de godkender vedtægtsforslag. 
Dirigenten tæller og alle stemmer for. 
Forslagsændring vedtaget 
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Bestyrelsen: 
§ 5.1  

Bestyrelsen vil gerne ændre betegnelsen formanden/-kvinde til forperson fordi de ikke synes 
kønnet skal afgøre lederens rolle. Bestyrelsen ønsker at lederens rolle skal være uden køn.  
Dirigenten spørger alle om de godkender vedtægtsforslag. Dirigenten tæller og alle stemmer for 
ændringen.  
Forslagsændring vedtaget 
 
§ 5.4.  

Bestyrelsen vil gerne slette dette vedtægt fordi de ikke længere er tilknyttet Danske Døve 
Ungdomsforbund. Derfor er det ikke nødvenligvis med en bestyrelsesmedlem under 30 år, da de 
vil lave en ungdomsafdeling for dem under 30år. Desuden vil de også fjerne dette problem der vil 
opstå hvis et bestyrelsesmedlem under 30 år fratræder posten.  
Dirigenten spørger alle om de godkender vedtægtsforslag. Dirigenten tæller og alle stemmer for. 
Forslagsændring vedtaget. 
 
Økonomi: 
§ 6.4 

Bestyrelsen forklarer at banken har sagt at der er uklarhed i vedtægten over hvem der har ansvar, 
administrerer og kommunikerer med banken om Tegnbuens økonomi. Derfor vil Bestyrelsen gerne 
tilføje tegningsret i vedtægten, så der er mere klarhed over hvem der administrerer for Tegnbuens 
økonomi.  
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Dirigenten spørger alle om de godkender vedtægtsforslag. Dirigenten tæller og stemmer for. 
Forslagsændring vedtaget.  
Generalforsamling: 
§ 7.2 

Bestyrelsen vil gerne kunne fremlægge årsberetning i stedet for det kun er formanden der skal 
alene fremlægge.  
Dirigenten spørger om alle godkender vedtægtsforslag og dirigenten tæller. Alle stemmer for. 
Forslagsændring Vedtaget. 
 
§ 7.11 

Tegnbuens bank har også sagt at det ville være en god ide at referent af generalforsamling skal 
godkendes og underskrives af dirigenten, referent og den nye bestyrelse for at fremme Tegnbuens 
troværdighed. Derfor vil bestyrelsen tilføje referent og den nye bestyrelse i vedtægten.  
Dirigenten spørger om alle godkender vedtægtsforslag. Dirigenten tæller og alle stemmer for.  
Forslagsændring vedtaget. 
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Valg af bestyrelse: 
Dirigenten siger at valg af bestyrelse udføres med anonyme stemmer. Der uddeles sedler hvor der 
kan stemmes hvis der opstår valgkamp.  
 
Valg af forperson (hvert år):  
Mads Jonathan Pedersen ønsker genvalg.  
Dirigenten spørger medlemmer om nogen vil stille op. Dirigenten siger at der er ingen 
modkandidater og Mads Jonathan genvalgt som forperson i en årsperiode. 
 
Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år) 
Lea H. Hyldstrup er ikke på valg. 
 
Valg af bestyrelsesmedlem (lige år)  
Torsten Guhle og Alysson Araujo vil stille op til bestyrelsen. 
Dirigenten samler stemmesedler og tæller sammen med Klaus Huse fra DDL.  
 
Torsten Guhle fik de fleste stemmer og er valgt ind som bestyrelsesmedlem på lige år.  
 
Valg af 2 suppleanter:  
Alysson Araujo og Martii Poulsen stiller op og er blevet valgt ind som suppleanter. 
 
Valg af revisor:  
Britt Nøhr ønsker genvalg og kom ind da der er ingen modkandidater.   
 
Valg af revisorsuppleant: 
Kasper Bergmann ønsker genvalg og kom ind da der er ingen modkandidater.  
 
Dirigenten tjekker om der er fuldmagt fra Kasper og godkender. 
 
 
 
Tegnbuens forperson Mads Jonathan Pedersen ophæver generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
___________________________________      ____________________________________ 
Olivia Egeberg   Charlotte M. Davidsen 
Dirigenten    Referenten 
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___________________________________ ____________________________________ 
Mads Jonathan Pedersen   Lea Houborg Hyldstrup 
Forperson    Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
______________________________________ 
Torsten Guhle 
Bestyrelsesmedlem 
 


