Årsberetning 2021 fra udvalgene
Ejendom & IT-udvalg ved leder Daniel Vest
Et bedre 2021 end 2020 er ovre – Tegnsprogshuset har været meget påvirket af covid19 og
ændring af lejer i erhvervslokalet (den tidligere kiosk).
Maj måned 2021 måtte bestyrelsen opsige samarbejdet med lejeren af erhvervslokalet på grund
af flere udfordringer/samarbejdsvanskeligheder.
FTSF modtog lokalet efter lejeren meget misvedligeholdt, derfor besluttede bestyrelsen, at
erhvervslokalet skulle renoveres.
Der er brugt cirka 6 måneder på at renovere erhvervslokalet, januar 2022 er erhvervslokalet
udlejet.
Bestyrelsen sender en kæmpestor tak til de frivillige, der har renoveret erhvervslokalet; Kent
Pedersen, Kenn Madsen og Jørgen Siig.
Der er opsat overvågningskamera i klublokalet og i baggården.
Camilla F. Nielsen er blevet ansat som rengøringsmedarbejder.
Der var arbejdsdag i juli måned, tak til de frivillige som var med;
Jutta Nygaard Andersen, Bjarne Hald Sørensen, Lorenz Herbst, Victor Allart,
Ida Jørgensen, Kristian Jørgensen, Jørgen Siig, Dorith Bloss Christensen, Kim Aarosiin,
Tine Vest, Frederik Hildrum, Henrik Lind, Tine Lind, Helle Victoria Pedersen, Gisela Simone
Busted, Thomas Harbo Helstrand, Janine Whittaker Udstad, Mai Wachsmuth, Elsa Björg
Stefánsdóttir, Ole Jørnaa og Kristian Kristiansen.
Der var arbejdsweekend i november, tak til de frivillige som var med;
Elsa Björg Stefánsdóttir, Jørgen Siig, Kenn Madsen, Klaus Ullum Pedersen og Ole Jørnaa.
I 2021 har vi haft 1 ledig lejlighed, lejligheden blev hurtigt genudlejet.
Det går stabilt med lejlighederne og kontorerhvervslokale på Egeskovvej og Nørrebrogade.
Stor tak til Klaus Ullum Pedersen for hans store arbejde i FTSF omkring det elektroniske.

Historisk udvalg ved tovholder Ole Jørnaa
Der er ikke sket meget i historisk udvalg i 2021.

Medlemsudvalg ved leder Tine Maretti Vest
Medlemsudvalget har haft et lille møde ang. medlemskab.
Vi har ikke fået så mange nye medlemmer i det første halve år, men 2. halvår fik vi 9 nye unge
medlemmer.
Vi sluttede for 2021 med 201 medlemmer.
Tak til Arne Christensen og Daniel Vest for samarbejdet.

Spilleudvalg ved leder Jutta A. Nielsen
Et helt nyt udvalg, som vi ville prøve at genoptage, om der er spillelystige medlemmer, uanset
alder – ung som grå guld.
Vi startede i oktober måned og har haft åbent hver 14 dag, der kom gennemsnit 7 personer pr.
gang.
Vi spillede både Partners og 12tips, sjovt at prøve nye spil.
Alle er velkomne til spilleaften, uanset om man kan spille eller ej. Det er altid tilladt at sidde og
spille Ludo, hvis man foretrækker det. FTSF har et skab fyldt med spil, de skal bruges og ikke
samle støv.

