Bestyrelsens årsberetning for 2019
Generalforsamling 2019
Tegnbuens generalforsamling blev holdt i Absalons Ungdomsklub. En ny bestyrelse
blev valgt; forperson Andreas Kronlund, 2 bestyrelsesmedlemmer Torsten Guhle og
Even Skår samt 1. suppleant Thomas Jakobsen. Efter generalforsamlingen var vi til
fællesspisning på RizRaz.
Bestyrelsesarbejde
Der blev afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2019, og der er arbejdet på følgende sager:
Tegnbuens materiale
Andreas og Torsten har hentet alle Tegnbuens materiale hos afgående forperson og
gennemgået dem.
Digitalisering af Tegnbuens regnskab
Vi har ryddet op i vores regnskab og alt er blevet digitaliseret og gjort overblikket
nemmere. Vi havde et ønske om at skifte bank, men vi har ikke nået det.
DDLs dialogmøde
Vi har sendt repræsentanter fra bestyrelsen til DDLs dialogmøder om fremtidens DDL
i København og i Fredericia.
Synlighed hos Tegnbuen
Det er et ønske om at skabe mere synlighed for Tegnbuen, så vi har brugt den åbne
FB-side mere og oprettet en Instagram-konto.
Medlemsundersøgelse
Der er igangsat en medlemsundersøgelse og det er ikke afsluttet.
Tegnbuens hjemmeside
Vi har opdateret vores hjemmeside lidt og vi har lavet en hjemmeside specielt til
Tegnbuens 35 års jubilæum.
Lokale
Der er fortsat en udfordring med at finde en løsning med lokale.

DNTM
Vi har været i dialog med DNTM om ekstra forberedelsestid til tolkene under
Copenhagen Pride. Der arbejdes fortsat på sagen.
DDLs formandsnetværksmøde
Vores forperson Andreas Kronlund har deltaget DDLs formandsnetværksmøder.
Copenhagen Prides generalforsamling
Torsten Guhle har deltaget Copenhagen Prides generalforsamling. En ny bestyrelse
blev valgt og Lars Henriksen blev genvalgt som forperson.

Aktiviteter 2019
MARTS
Tegnbuens generalforsamling
Der blev holdt generalforsamling, en ny bestyrelse blev valgt og fællesspisning på
RizRaz.
MAJ
Tegnsprog Blinker
Vi var med til DDLs arrangement “Tegnsprog Blinker” og vi vandt 1. præmien på
5.000 kr. Det var en rigtig god aften og derefter var vi på en bar og fejrede vores sejr.
JUNI
Sankt aften
Vi var til Sankt Hans aften på Amager Strand med selv bragte mad og vi har hygget os
med Vikingespil.
AUGUST
35 års jubilæum
Vi har fejret Tegnbuens 35 års jubilæum med en jubilæumsreception, en
jubilæumsfest samt en sommerhusweekend kun for Tegnbuens medlemmer på
Falster. Det var en stor succes med masser af fest og farver.
Copenhagen Pride Week
Andreas Kronlund og Christina Hausgaard var i en paneldebat om at være en
minoritet i minoriteten: LGBTQ med hørehandicap på Regnbuepladsen under
Copenhagen Pride Week.

Drag Night
Vi var til Drag Night show på Rådhuspladsen hvor der blev tegnsprogstolket. Det var
en sjov aften.
Copenhagen Pride Parade
Vi har gået med i paraden med fine “deaf lgbtq equal”-t-shirts på og en front-banner.
Vi uddelte vores klistermærker og sunget tegnsprogsang under hele paraden.
Go’ Morgen Danmark
Tegnbuens forperson Andreas Kronlund og tegnsprogstolken Michala Fischer har
været i Go’ Morgen Danmark, hvor de fortalte om deres oplevelse med
tegnsprogstolkning til Copenhagen Pride.
SEPTEMBER
Fyraftensforedrag ved Christina Ebbesen
Vi har i samarbejde med De Døves Kirke arrangeret et fyraftensforedrag ved Christina
Ebbesen om hendes bog "Sumpbaronens rejse".
Foredrag: 30-året for registreret partnerskab
Nogle medlemmer har været til et spændende foredrag om 30-året for registreret
partnerskab i Bryllupssalen på Københavns Rådhus.
Evalueringsmøde
Vi har holdt evalueringsmøde for TB35-arbejdsgruppe.
OKTOBER
Sommerhusweekend
Tegnbuen har holdt en sommerhusweekend på Falster som en afslutning for vores 35
års jubilæum. 11 medlemmer var med og det var en rigtig god weekend.
NOVEMBER
Medlemsaften
Vi har holdt en medlemsaften, hvor vi har gennemgået og diskuteret om Tegnbuens
fremtid og hvad vi vil med Tegnbuen samt igangsat en arbejdsgruppe for World Pride
2021. Det var et stort fremmøde og der var mange gode inputs og idéer, som vi kan
arbejde videre med.

Foredrag med Emilo
Vi har i samarbejde med LadyLike og 1866 arrangeret en foredragsaften i 1866 med
Emilo om hans liv som transperson.
Fællesspisning
Medlemmerne har stemt for vi skulle bruge noget af præmien fra Tegnsprog Blinker
til fællesspisning på Flammen. Det var en rigtig hyggelig aften og derefter blev der til
et par drinks på Oscar.
DECEMBER
Julefrokost
Den årlige julefrokost blev holdt på Østerbro. Det var en dejlig aften med masser af
grin og god stemning. Årets mandelvinder blev Andreas Kronlund.

ANTAL MEDLEMMER
2018: 38 medlemmer
2019: 40 medlemmer

