Bestyrelsens årsberetning
for 2018

Efter generalforsamling d. 14. april 2018 blev Mads Jonathan Pedersen
genvalgt som formand. Lea H. Hyldstrup var ikke på valg. Torsten Guhle
blev valgt som bestyrelsesmedlem på lige år.
Endvidere fik Alysson Araujo og Martii Poulsen suppleantsposterne.
Bestyrelsesarbejdet:
Der blev afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2018:
- 15/2 2018 (gl. bestyrelse)
- 19/3 2018 (gl. bestyrelse)
- 29/5 2018
- 27/9 2018
- 6/11 2018
35 års jubilæum
Tegnbuen fylder 35 år i 2019, og i den anledning har Tegnbuen startet
jubilæumsgruppe som arrangerer de forskellige begivenheder i 2019.
Hjemmeside
Tegnbuen har haft et møde om hjemmeside, hvor medlemmer har
mulighed for at give deres ønsker om hvad der skal stå på hjemmesiden.
Bestyrelsen har opdateret lidt på hjemmesiden, men der er ikke sket
mere pga ressourcer.
Bestyrelsen har alle noter om ønsker, og vil gerne arbejde med det når
det passer ind.
Lokale
Tegnbuen plejer at kunne bruge DDL’s mødelokale til Tegnbuens møder
og generalforsamling. Vi har fået besked at det ikke længere er muligt at
bruge DDL’s lokale til vores møder.
Bestyrelsen er i gang med at undersøge andre muligheder for at kunne
låne et lokale andre steder. Indtil videre har bestyrelsen været nødsaget
at holde møder hjemme hos hinanden.
Tilskud fra DDL
Tegnbuen har gået en glædelig nyhed fra DDL, at de vil gerne give 5000
kr via Junchum Fond for at fremme foreningsaktiviteter. Pengene blev
brugt til bowling og julefrokost. Tegnbuen takker DDL for pengene og at
det har også styrket samvær med medlemmerne.

Copenhagen Pride
Der er blevet afholdt et møde om Cph Pride d. 31/7 2018, hvor vi
diskuterede hvor vi skulle sætte tolk på programmet.
DNTM
Tegnbuen har været i dialog med DDL om hvordan vi kan om hvordan vi
kan klage til DNTM.
Formandsnetværksmøder
Tegnbuens forperson Mads deltog DDL’s formandsnetværk 2 gange om
året.
Repræsentantskabsmøde i Casteberggaard, Urlev
21/4, Mads deltog
DD3 Campus
23-25/11, 4 medlemmer deltog, Alysson, Gertrud, Bianca og Christina.
DDL Repræsentantmøde i Idrættens Hus, Brøndby
25/11, Lea deltog.
EUDY LGBT+ Focus group
EUDY har dannet en fokusgruppe for døve LGBT+ i Europa for at
undersøge om der er behov for et europæisk samarbejde med døve
LGBT+’er. Mads er med i fokusgruppen.
LGBT Danmark
LGBT Danmark fyldte 70 og fejrede fødselsdag i Københavns Rådhus.
Mads deltog og ønskede dem tillykke.
Antal medlemmer
2017: 34 medlemmer
2018: 38 medlemmer

Aktiviteter 2018
Januar
Ingen aktiviteter.
Februar
5-9/2
7/2

Copenhagen Winter Pride foredrag
Biograftur, “Call me by your name”

Marts
10/3
April
14/4

Spilleaften i Bastard café

Generalforsamling 2018
↳ Workshop
↳ Spisning på restaurant

Maj
31/5

Tegnbuen til Gaystortion

Juni
20/6
23/6

Møde om 35 års jubilæum og hjemmeside
Sankt Hans aften på Amager Strand

Juli
Sommerferie
August
2-3/8

Døves Nordiske Kulturfestival
LGBT meeting point i Absalon under Deaf Pub

14-19/8

Copenhagen Pride
↳ Foredrag
↳ Parade - mødested
↳ Drag Night og Pride show

30/8

Fællesmøde om TB35

September
9/9
Ecco Walkathon
Oktober
28/10

Brunch hygge

November
21/11
Bowl og Burger med Tegnbuen
23-25/11 DD3 Campus
25/11
DDL’s repræsentantskabsmøde
30/11
Julefrokost

