Referat fra Tegnbuens bestyrelsesmøde den 8. november
Tilstede: Torsten og Even
Ordstyrer/referent: Torsten og Even
Kl 12:20
1. Regnskab/budget

Vi har gennemgået regnskab og det ser godt ud.
Vi har søgt varelotteriets tilskud for lokaleleje i
2019 og fået bevilliget på 4000 kr.

2. Bankskifte

Vi var godt i gang med at skifte bank til
Arbejdernes Landsbank. De vil gerne oprette en
konto til os, men vi kan ikke få det godkendt, da
vi er kun 2 bestyrelsesmedlemmer og det lever
ikke op til vores vedtægter.
Det var planen at vi ville skifte bank inden
Nordea opkræver det nye dyre årsgebyr på
1.000 kr fra 1. december 2020.
Nu er udfordringen at vi mangler 3.
bestyrelsesmedlem eller vores vedtægter skal
rettes til. Det kræver en ekstraordinær
generalforsamling.
Vi vurderer at der ikke tid nok inden 1.
december, så det kan ligeså godt vente til efter
generalforsamling i marts 2021.

3. MobilePay

Vi har valgt at lukke MobilePay grundet det dyre
abonnement om måneden på kr 49,Vi har undersøgt muligheden for at bruge
MobilePay Box, så vi sparer abonnement på
MobilePay. Desværre er en af forudsætningerne
for at bruge MobilePay Box er at man har ikke e
 t
CVR nr.
Vi har valgt at oprettet et nyt abonnement hos
iZettle, som er en billigere løsning og passer godt
til vores behov.

4. Medlemsundersøgelse

Vi arbejder på sagen. Det skal være klar inden
medlemsmøde i januar 2021.

5. DDLs
foreningsnetværksmøde

Vi har tilmeldt os til foreningsnetværksmøde den
21. november, som skulle have været i
Fredericia, men det bliver på Zoom i stedet for.

6. Castberggård
repræsentantskabsmøde
4/10. Ny dato: 28/11.

Det skulle have været repræsentantskabsmøde
den 4/10, men det er blevet aflyst grundet
corona. Ny dato er 28/11 og på Zoom. Vi har
tilmeldt os.

7. Medlemshenvendelse

Vi har snakket med et medlem som har mange
gode ideer og forslag til arrangementer.
Vi har godkendt budget for 3 forskellige
aktiviteter i oktober, november og december.

8. Guidebog om LGBT+
historie og steder i Kbh

Vi har lavet video og låne liste. Even har
afleveret bogen til den første låner.
Vi har fået bogen tilbage. Vi tænker at tage
bogen med til næste arrangement, så vores
medlemmer har mulighed for at kigge i den eller
låne den med hjem.

9. DDLs corona-relaterede
projekter

DDL har fået en corona-pulje, hvor man har
mulighed for at søge penge til corona-sikret
aktiviteter, lokale, rengøring, desinfektionsgel,
håndsprit, licens til online programmer (Zoom,
Kahoot etc.). Mere info på DDLs hjemmeside.

10. Copenhagen 2021

Vi synes at vi stadig skal forsøge at gennemføre
så meget som muligt, om det bliver fysisk eller
digitalt.

Hvis corona, hvad så?

Vi følger op på situationen og tager det op
løbende.
11. Tegnbuens hjemmeside

Vi arbejder på sagen.
Deadline før generalforsamling.

12. Tegnbuens
medlemsgruppe på
Facebook

Vi får ofte nye anmodninger fra folk som vil
gerne være medlem af vores medlemsgruppe på
Facebook.
Lige nu er det sådan at det er kun dem som har
betalt medlemskontingent som kan være med i
gruppen. Vi synes at det er ærgerligt at afvise
flere som sikkert kunne få stor gavn af at være
med i gruppen.
Vi oplever også en del har valgt at ikke være
medlem af Tegnbuen, da de ved ikke nok om
hvad vi egentlig laver og mener at det er ikke
noget for dem.
Vi vil gerne have det lavet om, så vi kan invitere
andre døve LGBT+ med i gruppen og de får
samme mulighed for at følge hvad der sker i
Tegnbuen og eventuelt på længere sigt får lyst til
at melde sig ind som medlem.
Der skal selvfølgelig stadig være fokus på
medlemspleje og tilbud til vores medlemmer.

Vi skal først spørge vores medlemmer om det er
ok med dem. Torsten laver en video til
medlemmer og frist for tilbagemelding fra
medlemmerne senest den 23 november.
13. DDLs medlemsportal,
fast kontaktperson og
onlinekursus

Torsten er fast kontaktperson til DDLs
medlemsportal og skal på onlinekursus den 12.
november. Opdatering løbende.

14. Arrangementer frem til
næste generalforsamling i
marts 2021

Vi følger fortsat SSIs retningslinjer og
anbefalinger. Vi satser på flere online
arrangementer.
Oktober:
Vi har gennemført et online oplæg om Queerteori
den 7/10.
- Efterås(u)hygge den 31/10 - aflyst pga
stramme regler fra SSI.
November:
- Oplæg om livet som homoseksuel døvblind den
17/11 - alt på plads.
- Netflix watch party? Torsten følger op på det.
December:
- Online oplæg den 2/12 - alt er på plads.
Vi har fået en henvendelse fra Frontrunners
angående international tolkning. Vi foreslår at de
sørger selv for at skaffe intl. tolkning.
- Julefrokost den 5/12 - aflyst pga nye
restriktioner og vi har valgt en alternativ - online
julebanko med mulig en vært på samme dag kl.
14:00.
- Juleværksted 20/12 - vi afventer fra SSI vedr.
restriktioner for forsamling - eventuelt at mødes
ude i det frie med varm gløgg som alternativt.
Januar:
- Online oplæg - emne?
Vi har en mulig person og skal kontaktes. Det
bliver en hverdagsaften i uge 2 eller 3.
- Tegnsprogsworkshop LGBT+ tegn
Arbejdsgruppe skal snart lave et program og
finde en dato til workshop i januar.
- Medlemsmøde om Tegnbuens fremtid og det
foregår enten fysisk eller på Zoom i uge 4 (evt.
27. januar 2021). Mere info senere.

Februar:
- Winter Pride - vi afventer med program fra
dem.
Marts:
- Generalforsamling den 27. marts 2021 samt
fællesspisning.
Mødet hævet kl. 13:20

