
 
Indkaldelse til Døveforeningen af 1866's  

ordinære generalforsamling 2020. 
 

Fredag den 14. august kl. 15:00 i Festsalen, Brohusgade 17, 2200 København 

 
Dørene åbnes kl. 14:30 

 
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter (paragraf 4.4):  

1. Valg af dirigent. 

b. Valg af referent. 

c. Valg af bisidder. 

d. Valg af 3 stemmetællere (2 fra generalforsamlingen og 1 fra bestyrelsen).  

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.  

3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse.  

4. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Fremlæggelse af arbejdsplan  

7. Orientering om budget. 

8. Valg af bestyrelse 

a. Valg af formand (hvert år) 

b. Valg af kasserer (lige år) 

c. Valg af 2 repræsentanter (ulige år) 

d. Valg af 1 repræsentant (lige år) 

e. Valg af 2 suppleanter (hvert år) 

9. Valg af registreret /statsautoriseret revisionsselskab  

Coronavirus/COVID-19 
 
Bestyrelsen følger myndighedernes anbefaling og retningslinjer. Skulle forsamlingsforbud stadig 
forekomme til den ordinære generalforsamling, vil generalforsamlingen stadig blive gennemført på 
digital. 
Der vil blive anvendt video-onlinetjeneste ZOOM.  
 



Kort og effektiv generalforsamling  
Det er bestyrelsens ønske at generalforsamlingen bliver kort og effektiv som muligt, så der vil være 
oplæg af årsberetning, regnskab osv. på videoer i foreningens hjemmeside.  
Så derfor vil der kun dreje sig om spørgsmål til generalforsamlingen. 
 
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skulle være i 
hænde hos bestyrelsen den 28. marts 2020 kl. 23:59. Bestyrelsen har ikke modtaget noget 
forslag, og derfor er der ingen forslag til behandling fra medlemmer. 
 
Der vil blive stillet et forslag om forøgelse af kontingent på 100 kr, og går udelukkende til Danske 
Døves Landsforbund. Bestyrelsen anbefaler ikke flere forøgelser i kontingent hvis andel går til 
Døveforeningen af 1866. 
 
 
Kaffe/the og kage 
1866 giver kaffe og kage i pausen og det er muligt at købe øl/vand i caféen.  
 
Materialer 
Foreningens vedtægter forefindes på hjemmesiden:  www.df1866.dk 
Årsberetning, årsregnskab og indkomne forslag vil foreligge på hjemmesiden senest 1-2 uger før 
generalforsamlingen.  
 
 
 


