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Medlemsstatus pr. 31.12.2021
Aktive medlemmer: 201
Generalforsamling
Den årlige ordinære generalforsamling kunne ikke afholdes lørdag den 20. marts 2021 på grund
af forsamlingsforbuddet i forbindelse med covid19.
Generalforsamlingen fandt først sted onsdag d. 8. september 2021. Omkring 50 medlemmer
mødte op.
Her dirigerede Thomas Knapp godt og roligt gennem aftenen.
Tine Lind stillede op til formandsposten og blev valgt.
Daniel Vest stillede op til næstformand posten og blev valgt.
Mai Wachsmuth stillede op til bestyrelsesmedlemsposten og blev valgt.
Ole Jørnaa stillede op til suppleantposten og blev valgt.
Foreningen og ejendommens administration
Vi havde som altid kontortid om onsdagen kl. 16:30-17:30. Kontortiden varetog Daniel Vest og
Tine Lind. Der har pga. covid19 været lukket på kontoret i en periode.
Kontortidens primære opgave er at møde kunder til udlejningen af festsalen, men også at
snakke med medlemmer, der har nogle spørgsmål til foreningen eller bestyrelsen.
Bestyrelsen fortsætter med dette, da det ikke kun handler om ejendommen og udlejning, men
også om medlemsservice, det vil sige at medlemmerne har mulighed for at kigge forbi og få en
snak med de ansvarlige om forskellige ting i foreningen. Vi vil dog gerne gøre klart over for alle,
at det ikke er meningen, man skal blive og hygge snakke på kontoret, da der kommer jævnligt
kunder og ofte står der nogen i vejen. Vi vil meget gerne snakke med medlemmerne, men når
man er færdig, så bedes man forlade kontoret.
Covid19 i foreningen
Det er ingen hemmelighed, at covid19 og forsamlingsforbuddet har påvirket foreningen.
Foreningen har været lukket januar og februar 2021. Vi åbnede igen udendørs marts 2021 og
der var nogle udendørs arrangementer i nogle måneder. Efteråret 2021 har også været covid19
påvirket, der har ikke været så mange arrangementer fra foreningens side, men kreative
onsdage, whist, Spisevenner, IT-café, ungdomsafdelingen og spilleudvalg har haft flere
arrangementer med succes.
Vi har haft medlemsmøde i juni måned, en rigtig fin dag som sluttede af med en omgang grill;
pølser og brød og Danmarks første fodboldkamp ved EM.
FTSF har været åben enkelte aftener i forbindelse med EM i fodbold og OL i håndbold.

Bestyrelsesarbejdet
Efter generalforsamlingen d. 30. september afholdt bestyrelsen et konstitueringsmøde, hvor vi
fik fordelt opgaver mellem os. Herefter blev forretningsorden gennemgået og godkendt.
Forretningsordenen har næsten været et fast punkt til bestyrelsesmøder gennem året, hvor der
hele tiden blev enten tilføjet en ny paragraf, rettet i en paragraf eller slettet en paragraf. Hvad er
en forretningsorden? Det er en vejledning til bestyrelsesarbejdet; der står bl.a. hvilke opgaver
formanden varetager, hvilke opgaver man har som tovholder, hvor meget må vi bestille blomster
til i forbindelse med dødsfald, receptioner mm. Forretningsordenen er et meget vigtigt redskab i
FTSF, da der står mange nyttige oplysninger i den.
Vi bruger fortsat Facebook gruppen til forskellige opslag som kræver hurtige beslutninger o.lign.
Foreningens økonomi
Vi vil gerne sende en stor tak til Erik Thomsen og Tine Vest for deres uundværlige hjælp i
forbindelse med regnskabet. Erik Thomsen og Tine Vest har hjulpet Daniel Vest i 2021 med
regnskabet.
Foreningen er økonomisk ramt i udlejningen pga. covid19. Vi har ikke haft så mange
udlejningsdage i 2021. Vi håber, at det bliver bedre i 2022.
Bestyrelsen er klar over, at beslutningen om at ikke leje ud til ungdomsfester i 2022 vil påvirke
foreningens økonomi, men arbejdet efter ungdomsfester sluger al tid for udlejningsteamet.
Foreningen har fået 8.000 kr. fra Juchum fonden via DDL, disse penge er fordelt 50/50 med
Høstfesten og udflugtsafdelingen.
Bestyrelsens aktiviteter
Bestyrelsen har haft 6 bestyrelsesmøder i 2021/2022. Vi har bestyrelsesmøde cirka hver 6. uge
med undtagen juli måned.
Tine Lind og Daniel Vest deltog til DDL’s repræsentantskabsmøde d. 30. oktober 2021. En dag,
der desværre endte ud i, at der skal indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde i 2022, da flere
foreninger ikke kunne godkende vedtægtsændringerne, der var flere fejl i materialerne og til
sidst måtte repræsentantskabsmødet afbrydes og udsættes.
Pr. 21. november 2021 måtte bestyrelsen konstituere sig på ny, da formanden Tine Lind var så
uheldig at falde og brække venstre ankel og højre skinneben. Tine Lind er sygemeldt frem til
generalforsamlingen 2022 og må derefter desværre trække sig som formand, da
genoptræningen kommer til at tage al hendes tid.
Bestyrelsen er kede af beslutningen, men bakker Tine Lind 100% op om beslutningen og håber,
at hun kommer tilbage igen, når hun er fit for fight.
Konstitueringen er, at Daniel Vest er konstituerende formand, Ole Jørnaa træder ind i
bestyrelsen som bestyrelsesmedlem sammen med Mai Wachsmuth.
Frivilligfest
Bestyrelsen havde i samråd med afdeling- og udvalgsledere besluttet, at der ikke skulle være
frivillig fest i 2021.
Men bestyrelsen var heldige at søge om penge hos Slots- og Kulturstyrelsen til at kunne afholde
en frivillig dag i Friheden i Aarhus. 31 frivillige var inviteret med, 18 deltog. FTSF kan ikke køre
uden de frivillige, de frivillige er vigtige i foreningen.

Din forening savner dig
Foreningen er glade for de frivillige, som har budt ind i 2021. Kæmpe tak til de frivillige.
Dog er det de samme frivillige år efter år og det kan mærkes hos de frivillige, at der er brug for
flere frivillige til at løfte foreningen, så det frivillige arbejde bliver sjovere.
Foreningen har en lille kerne af medlemmer, som bruger meget tid i foreningen. Men foreningen
kan nemt bruge mange flere frivillige; det handler ikke om at være superstærk som Pippi
Langstrømpe eller Hulk – men bare at kunne tilbyde lidt hjælp, det vil være en stor hjælp for
foreningen.
Vi har brug for jer medlemmer som frivillige; foreningen kan ikke køre på den lille kerne af
frivillige som foreningen har nu. Vi håber, at alle medlemmer har lyst til at bidrage med lidt – alle
idéer og al hjælp modtages gerne. Foreningen er ikke kun de frivilliges, men også din.
Foreningen har virkelig brug for nye frivillige kræfter her i 2022, bestyrelsen håber, at der vil
komme flere frivillige i 2022.
Frivillig koordinator / fundraiser
Pr. 1. januar 2021 ansatte bestyrelsen Malene Melander som frivillig koordinator og fundraiser.
Det har været et fantastisk år med Malene som primus motor i foreningen, der er blevet oprettet
Spisevenner, IT-café og ungdomsafdeling. Desværre var der ikke mange, der havde tilmeldt sig
til Kvindeaften – bestyrelsen håber, at det er noget, der kan oprettes i 2022.
Økonomisk har Malene skaffet en del penge til foreningen, vidunderligt.
Der er blevet skaffet penge til/fra:
Teleslynge anlæg i selskabslokalet (på sigt skal der også være teleslynge anlæg i klublokalet)
Google Fond til forbedring af IT-materialer i huset
Ungdomsafdelingen
Biograftur, hvor en stor gruppe medlemmer og ikke medlemmer var inde og se den
amerikanske film Coda.
Malene Melander fortsætter i foreningen i 2022, men desværre med mindre timer end i 2021.
Bestyrelsen og Malene arbejder hårdt på at skaffe penge til at kunne give flere timer i 2022.
Afslutning
Vi vil gerne takke alle, som frivilligt har hjulpet til i Tegnsprogsforeningen samt medlemmer og
andre udefrakommende for det behagelige og spændende samarbejde.
Og så et stort TAK til samtlige udvalgsmedlemmer, afdelingsmedlemmer og bestyrelsen for
Fredericia Tegnsprogsforening, der alle har bidraget til, at der hele tiden har været liv i
foreningen.
Tak alle sammen!
På bestyrelsens vegne,
Daniel Vest
Konstituerende formand

