
  
Referat 
Lørdag den 4. september 2021 - kl. 10:00 

  
  

  
  
Tilstede 

Kenneth Borg - Formand KB X 

Victor Allart - Bestyrelsesmedlem VA X 

Niels Jørgensen - Bestyrelesesmedlem NJ X 

Vakant - Bestyrelsesmedlem XX   

Vakant - Bestyrelsesmedlem XX   

Mathias Guldberg - Suppleant MG  X 

Vakant - Suppleant XX   

Tegnstyrer KB - 

Referent KB - 

To do liste NJ - 



1. VELKOMMEN: 
  

●      To do liste (KB) 
 
Forklarer Mathias om vores to do liste. Derefter gennemgår vi To do listen.  
  

  
●      Ny suppleant (KB) 
 
Velkommen til Mathias som ny suppleant. Vi ser frem til et god 
samarbejde. 
 
●    FTSF 
 
Vi drøfter situationen omkring et bestyrelsesmedlems rolle i FTSF. Det 
bliver en langtrukken dialog. Det ender med at VA vælger at trække sig fra 
bestyrelsen. MG bliver hermed bestyrelsesmedlem. 
 



  
2. SOCIALE MEDIER:  
 

●      Hjemmeside 
 
Lægges på hylden for nu. Medlemmerne bruger den ikke efter hensigten. 
 
Bestyrelsen drøfter muligheden for et Wordpress kursus, så vi kan få det 
optimale ud af hjemmesiden. Evt. et kursus hvor medlemmer også kan 
deltage, på den måde kan vi måske oprette et udvalg der sørger for 
hjemmesiden. Vi taler videre om det på Facebook. 

 
●      Instagram 
 
Lægges på hylden for nu af hensyn til ressourcer. 

 
  

●      Facebook 
 

Vi taler om hvem der har ansvar for at besvare henvendelser. Alle har 
ansvaret, hvis man er i tvivl, tager vi det op på vores Facebook forum. 

 
  

●      Nyhedsbrev/-video 
 
Der er aldrig kommet gang i nyhedsvideoerne. Den ansvarshavende er nu 
stoppet. 
 
Diskuterer hvilke muligheder der er. Evt. lave nyhedsvideoer i starten af 
måneden med aktuelle måneds arrangementer og den forrige måneds 
nyheder samt kort videoresume fra bestyrelsesmøderne. 
 
Enighed om at drøfte videre på Facebook. Vi skal undersøge hvad 
ressourcerne rækker til. Generelt er der et stort ønske om at medlemmerne 
tager mere ansvar ved at være inddragende og engagere sig. Ønsket har 
aldrig været større nu vi kun er 3 i bestyrelsen. 
 
 

  
  
  



3. MAIL:  
●       
 
  
  

4. UDVALG: 
  

●      Frivilliggruppe 
 

  
●      Barudvalg (Jesper, Mona, Nicklas) 

 
 

●      Coda-udvalg (Rikke M. og Mona T.) 
 

  
●      Medieudvalg (Mathias) 
 
MG vil gerne overtage ansvaret for medieudvalget. 

5. ARRANGEMENTER: 
  

●   Flødebollekursus 
●   Fyldte chokoladerkursus 
●   Lalandia 



6. ØKONOMI: 
  
●      Kontingent opdatering (KB)  
 
Der er fortsat et par personer der mangler at betale kontingent. 
 
KB rykker igen. 
  
●      Økonomiansvarlig (KB)  
 
NJ er økonomiansvarlig. Vi søger fortsat en mere holdbar løsning 
  
 

7. DDU/DDL/andre foreninger: 
  

●      DDU 
- FTSF (KB)  
 
KB fortæller at han har kontaktet DDU og afventer den fortsatte dialog. 

 
  

●      DDL  
 

- Mail fra Brit (KB) 
 
NJ går videre med det. 
 

- Foreningsnetværksmøde (NJ) 
 
Info til MG om hvad det er samt næste møde. 

 
 

- Repræsentantskabsmøde / møde inden (KB) 
 
Repræsentantskabsmødet foregår d. 30. oktober i Fyn 
Døveforeningslokaler. 
 
NJ og KB deltager for TegnBølgen 

 
● Andre foreninger 

- Samarbejde med Globen Sport (KB) 
 
Vi har modtaget en mail fra GS omkring et potentielt samarbejde. Vi 
vil gerne høre mere om hvad GS tænker om et potentielt 
samarbejde og aftaler et møde med dem. 

 



8. ANDET: 
  
  
●      Medlemstilskud (KB) 
  
Vi vil forkæle medlemmerne med mere tilskud efter 2 år med corona, hvor 
vi næsten ikke har haft arrangementer. 
 
Enighed om at afsætte flere penge til frivilligfest evt. slå to frivilligfester 
sammen, hvis corona kommer i vejen. Vi ønsker også at give større tilskud 
til arrangementer for at kompensere for 2 år med corona. 

  
●   PS5 (MG) 
 
Enighed om at undersøge evt. køb af en PS5 inkl. 3 ekstra controller, VR 
udstyr, FIFA22 og evt. andre spil, som medlemmerne finder interessante 
 
KB fortæller at det plejer at være sådan, at medlemmerne selv medbringer 
en spillekonsol til arrangementer, hvis der er behov for det. Synes det er 
vigtigt at inddrage medlemmerne inden evt. køb. 
 
Enighed om at inddrage medlemmerne inden evt. køb. Vi skal have disc 
versionen hvis det bliver relevant. 
 
●   Meningsmåling (NJ) 

 
Meningsmåling med arrangementer på FB side, så medlemmerne kan 
vælge mellem flere datoer.  
 
Enighed om evt. at teste metoden i januar. Vi drøfter videre om de 
forskellige muligheder på vores Facebook forum. 
  

 

9. EVENTUELT: 
  
  

●       
 
 

  
  
Bestyrelsesmøde færdig: 13:54 

  
 


