Årsberetning 2019 fra udvalgene
12 tipsudvalg ved leder Arne Christensen
Vi spillede 12 tips hver anden onsdag i ulige uge.
Vi var omkring 8-9 personer hver gang.
I 2020 er 12 tips udvalget omlagt til spilleudvalg, dvs. hver anden onsdag i ulige uge er der
spille aften, hvor man kan tage sit yndlingsspil med eller lære et nyt spil at kende.
I udvalget er Tine Lind som tovholder.

Ejendom & IT-udvalg ved leder Daniel Vest
Et spændende år 2019 er ovre – der har været investeringer i Tegnsprogshuset; der er købt og
installeret overvågning, vi kan allerede nu sige, at det hjælper os meget i forbindelse med
udlejningen.
Vi fik Elsa Björg Stefansdottir tilbage som service personale, det er vi meget glade for. Elsa tog
orlov i nogle måneder på grund af arbejde, der fik vi Viki H. Madsen som vikar. Begge arbejder
nu for FTSF på skift.
Arbejdsweekend d. 29-31. marts 2019, der blev lavet en scene i klublokalet. Medlemmerne har
taget godt imod den, dejligt!
STOR TAK til Christine Mie Andreassen, Dorith Bloss Christensen, Elsa Björg Stefánsdóttir,
Heidi Aarosiin, Helle Duedal, Helle Richter Pedersen, Jonna R. Andersen, Jutta Nygaard
Andersen, Jørgen Siig, Kim Aarosiin, Klaus Ullum Pedersen, Kristian Kristiansen, Lene
Miltersen, Lisbeth Nielsen, Lorenz Herbst, Mikkel Nielsen, Milada Kaspersen, Nikolaj Seemann
og Tommy Andersen.
Maj 2019 fik vi udlejet vores erhvervslokale og december 2019 sagde vi farvel til lejerne. Vi
arbejder på, at erhvervslokalet skal lejes ud igen.
Toilettet på 1. sal blev ændret til depotrum, der blev oprettet et rengøringsrum også.
Arbejdsweekend d. 20-21. september 2019, der blev vores flugtvej i klublokalet ændret til depot
rum. Flugtvejen er nu ved cafédøren mod baggården.
STOR TAK til Erik Thomsen, Henrik Lind, Klaus Ullum Pedersen, Nikolaj Seemann, Ole Jørnaa,
Stine Mie Andreassen og Tommy Andersen.
I 2019 har vi haft 2 ledige lejligheder, begge lejligheder blev hurtigt genudlejet.
Det er gået godt med udlejning af festsal og vi har fortsat en fast lejer som kommer 1 gang om
ugen, det er en yoga klub.
Det går stabilt med lejlighederne og erhvervslokalerne på Egeskovvej og Nørrebrogade.
STOR TAK til udvalgets medlemmer; Erik Thomsen, Kim Aarosiin og Klaus U. Pedersen.
STOR TAK til vores servicepersonale, Tommy Andersen, Elsa Björg Stefansdottir
og Milada Kaspersen, der passer på vores ejendom.

STOR TAK til IT-udvalg, Klaus U. Pedersen og Jonna R. Andersen for de praktiske ting omkring
IT-området i ejendommen og ikke mindst hjulpet med foreningens arrangementer fx opsætning
af IT-udstyrer/videokonferencer blandet andet til generalforsamling og til banko.
Og ikke mindst en stor tak til Jørgen Siig, der har hjulpet mig med at lave små og store ting i
ejendommen.

Historisk udvalg ved tovholder Ole Jørnaa
Der er ingen nyheder fra historisk udvalg, da der er ikke sket meget i udvalget i 2019. Vi håber
på, der sker lidt mere i 2020.
Udvalget har fået 2 medlemmer, Kent Pedersen og Arne Christensen. Jeg ser frem til, at der
sker en blomstring af udvalget.

Medlemsudvalg ved leder Tine Maretti Vest
Igen i 2019 har foreningen mistet flere medlemmer; dels på grund af dødsfald, dels på grund af
Døvebladet, dels på grund af, at man aldrig kommer i foreningen, dels fordi man skifter forening
og af andre grunde.
Husk et medlemskab hos FTSF betyder også, at du er medlem hos Danske Døves
Landsforbund (DDL) og du derigennem støtter deres sag, DDL kæmper for døve i Danmark.
Uden DDL har vi forringede vilkår.
Pr. 31. december 2019 har foreningen 205 medlemmer.
Vi ønsker alle de nye medlemmer i foreningen hjertelig velkommen og vi ser frem til at møde jer
i foreningen.
Et nytårsønske er, at vi får flere medlemmer i FTSF.
Stor tak til udvalgets medlemmer; Arne Christensen og Daniel Vest.

