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Medlemsstatus pr. 31.12.2019
Aktive medlemmer:
205
Generalforsamling
Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 16. marts 2019 i festsalen og i
klublokalet i Tegnsprogshuset, hvor vi benyttede videokonference til generalforsamlingen.
Omkring 60 personer heraf 50 aktive medlemmer mødte op. Her dirigerede Thomas Knapp godt
og roligt gennem dagen.
Heidi Aarosiin genopstillede til formands posten og blev genvalgt. Daniel Vest genopstillede til
kasserer posten og blev genvalgt. Ole Jørnaa ønskede ikke at genopstille til
bestyrelsesmedlems posten, Tine Lind stillede op og blev valgt. Ole Jørnaa blev valgt til
suppleant posten.
Foreningen og ejendommens administration
Vi havde som altid kontortid om onsdagen kl. 16:30-17:30. Kontortiden varetog Heidi Aarosiin,
Daniel Vest og Tine Lind.
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.
Tegnsprog blinker
En større arrangement i foreningen var Tegnsprog blinker fredag d. 10. maj 2019. En fantastisk
aften i samarbejde med Fyns Døveforening, Kolding Døveforening, Sønderjydsk Døveforening
og Esbjerg Døveforening. Der var omkring 90 tilmeldte deltagere fordelt på de 5 foreninger. En
aften hvor Døveforeninger/Tegnsprogsforeninger i Danmark dystede mod hinanden i forskellige
spørgsmål omkring tegnsprog. Fredericia Tegnsprogsforening opnåede en 3. plads, det kan vi
bestemt være stolte af!
Bestyrelsesarbejdet
Efter generalforsamlingen d. 16. marts 2019 afholdte 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 bestyrelses arbejdet; 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
I 2019 skiftede kassereren, Daniel Vest, regnskabsprogram i foreningen. Det har krævet tid at
lære det nye regnskabsprogram at kende. Daniel Vest har fået hjælp af Kent Pedersen og Erik
Thomsen til regnskabsprogrammet. Erik Thomsen har været en kæmpe hjælp for Daniel Vest,
Erik Thomsen har varetaget bogføringen af regnskabet, da Daniel Vest ikke har haft tid til det
selv.
Mobilepay er kommet for at blive. Foreningen har en god omsætning via mobilepay og der er
oprettet flere mobilepay numre til fx afdelinger i FTSF.
FTSF har i nogle år været en kontantløs forening, dog oplever vi, at der fortsat er medlemmer,
der helst vil betale med kontanter. Vi har en bøn til jer medlemmer, hjælp hinanden! Hvis du
møder én, der ikke har mobilepay, kan du tage imod kontanterne og betale til foreningens
mobilepay på den andens vegne.
Et stort TAK til Kent Pedersen og et kæmpe stort TAK til Erik Thomsen, der har været villig til at
hjælpe med Daniel Vest med regnskabsarbejde og de praktiske ting omkring foreningens
økonomi.
Bestyrelsens aktiviteter
Bestyrelsen har haft 11 bestyrelsesmøder i 2019. Vi har bestyrelsesmøde cirka hver 6. uge med
undtagen juli måned.
Heidi Aarosiin har deltaget til 2 x DDL´s formandsnetværksmøde.
Heidi Aarosiin bad om syge orlov fra bestyrelsen juni 2019 af private årsager i 3 måneder,
bestyrelsen vurderede at bestyrelsen kunne varetage formandens opgaver i 3 måneder og
godkendte syge orloven til formanden. Uheldigvis brækkede formanden sit ben i september
2019 og forlængede syge orloven til 1. januar 2020.
Ole Jørnaa trådte i den forbindelse ind i bestyrelsen og Tine Lind trådte ind i
formandsnetværksgruppen på Facebook i formandens fravær.
Det er ingen hemmelighed, at bestyrelsen har været sårbar i et halvt år i 2019. Men det var et
valg, som bestyrelsen tog og bestyrelsen har meddelt det til medlemmerne.
Frivilligfest
Traditionen tro holdt vi i 2019 også frivillig fest. En aften hvor FTSF’s frivillige bliver inviteret på
middag i byen med stor tak for det frivillige arbejde. Uden frivillige = ingen FTSF.
I 2019 var der 17 frivillige inviteret, 13 takkede ja og deltog.
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!
Bestyrelsen

