
Referat fra TB bestyrelsesmøde den 14 september 

 

Tilstede: Torsten og Even 

Ordstyrer/referent: Torsten og Even 

Kl 16:10 

 

1. Tegnbuens Generalforsamling 

 

Referat fra Tegnbuens 

generalforsamling gennemlæses og 

kommenteres. Torsten snakker med 

vores referent. 

 

Vedtægter for Tegnbuen rettes til og 

lægges op på hjemmesiden. Torsten 

sørger for det. 

 

Vi mangler 3. person i bestyrelsen. Vi 

vil spørge alle medlemmer om de 

kunne interesserede at få den plads. 

 

Lokale til GF var for lille. Det tager vi 

til efterretning. Lækker kage, bagt af 

en af vores medlemmer. God mad til 

fællesspisning og det var rigtig 

hyggeligt 

2. Regnskab/budget Regnskab/budget gennemgås og alt 

ok. 

3. Skifte bank Når referatet fra generalforsamling er 

færdiggjort og underskrevet går vi 

straks i gang med at skifte bank. 

4. Medlemsundersøgelse Vi skal i gang med 

medlemsundersøgelse igen. Torsten 

sørger for det. 

5. Castberggård 

repræsentantskabsmøde 

Vi har tilmeldt os til CBGs 

repræsentantskabsmøde den 4. 

oktober. Even tjekker orange 

togbilletter. 

6. Medlemshenvendelse 

 

- Mulighed for at søge DNTM/tolk 

til frivilligt arbejde under 

Tegnbuens regi.? 

 

- Tegnbuens julefrokost 

 

 

 

  

Det er ok at søge DNTM/tolk under 

Tegnbuens navn, når det drejer sig 

om frivilligt arbejde for Tegnbuen. 

 

Der skal findes en ekstra person i 

arbejdsgruppe til julefrokost, da den 

ene har meldt fra. Julefrokost bliver 

den 5. december og der arbejdes 

stadig på at finde et lokale.  

 

De har fået besked om at Tegnbuen 

kan give et tilskud på 1500 kr til 

julefrokost. 



7. Guidebog om LGBT+ historie og 

steder i Kbh 

Vi har købt en ny bog “111 places in 

Copenhagen that you shouldn't miss”. 

 

Vi skal lave en video til medlemmer 

om bogen og oprette en låneliste i 

Tegnbuens Facebook-gruppe. Lånetid 

pr. medlem bliver ca 7 dage.  

Even sørger for det. 

8. DDLs møde om corona-relaterede 

projekter 

Vi har fået en invitation til DDLs møde 

om corona-relaterede projekter på 

Zoom den 23 eller 24 september. 

Torsten deltager. 

9. MIX Copenhagen De vil gerne have tegnsprogstolk til 

deres arrangementer. Bliver det 

stadig gennemført og hvordan bliver 

det især med hensyn til nuværende 

coronasituation? 

Torsten kontakter dem. 

10. Tegnbuens hjemmeside Det er på tide at hjemmesiden skal 

opdateres med et simpelt design og 

sociale medier skal inddrages. 

Torsten laver et designforslag og 

vi snakker sammen undervejs. 

11. Arrangementer frem til næste 

generalforsamling i marts 2021 

Vi følger SSIs retningslinjer og 

anbefalinger. Vi satser på flere online 

arrangementer. 

 

Julefrokost bliver lørdag d. 5. 

december. Der arbejdes fortsat på at 

finde et sted.  

 

Vi skal en video til medlemmer hvor 

de kan komme med ideer og forslag 

til online arrangementer, fx oplæg, 

foredrag, podcast eller spilleaften. 

 

Gerne med mindst en arrangement 

hver måned frem til generalforsamling 

i marts 2021. Torsten laver video. 

 

Oktober: ?? 

November: ?? 

December: Julefrokost den 5/12 

Januar: ?? 

Februar: Winter Pride 

Marts: Generalforsamling 

 

Mødet hævet kl. 17.48. 


