Referat fra generalforsamlingen
Lørdag den 1. februar 2020 på Kastelsvej 58
Formanden, Annegrethe Pedersen bød hjertelig velkommen til Selskabets årsmøde 2020 og orienterede
om dagens program, først generalforsamling og efter frokost foredrag af Mark Berry, som er født i New
Zealand, og arbejder som lærer på Castberggård.
Formanden præsenterede derefter dagsordenen på Power Point:
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.

Behandling af indkomne forslag.

5.

Fastlæggelse af kontingent.

6.

Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.

7.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8.

Valg af 2 revisorer.

9.

Eventuelt.

Foreslog på bestyrelsens vegne Julie Faustrup som dirigent og Ole Faustrup som referent. Da der ikke var
andre forslag, var Julie Faustrup og Ole Faustrup valgt.
Dirigenten takkede for valget og udtrykte håbet om en rolig generalforsamling. Spurgte hvornår
indkaldelsen blev sendt ud? Ja midt i december 2019 – altså mere end 6 uger før og således kunne hun
konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Så bad hun om antallet af de stemme- berettigede
medlemmer, som er til stede. 33 var tallet. Og nu gik hun til dagsordens punkt 2:

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Formanden præsenterede derefter bestyrelsens medlemmer:
Annegrethe Pedersen (formand), Lisa Vogel (kasserer), Sussi Toft (sekretær), Annette Ilsøe Rasmussen og
Cathrine Mejdal (ikke til stede).
Suppleanter: Lars Knudsen (ikke til stede) og Anne Voldum-Clausen.
Kontaktpersoner fra skolen: Jørgen Sønnichsen og Astrid Seiler.
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Formanden gik nu i gang med at redegøre for følgende punkter:

Indledning
Det har været et godt år for Døvehistorisk Selskab.
Lige før sommerferien i 2019 fik DHS to lokaler til rådighed i skolens kælderetage i KCs gamle kontor.
Inden da var projektrummet i skolens loftsetage – og det betød en værre renderi mellem loftet og kælderen –
men vi fik da motion. I august måned indrettede vi så de to lokaler – til den historiske skolestue og til
projektrummet.
Skolestuen er dog ikke helt færdig, idet der mangler tekster til billederne og gamle genstande. Alle DHSs
lokaler er nu at finde i kælderetagen, hvilket vi er meget glade for – og håber at vi kommer til at råde over
alle disse lokaler i lang tid fremover.
Hele 2019 var der gang i projektet ”Digital Registrering”

Samlingen
I løbet af året har vi i DHSs lokaler fundet mange interessante ting, bl.a. en lærebog fra 1823, skrevet af en
bonde, Gunde Thuesen og som er beskrevet i ”Nyt om Gammelt” nr. 56, ligesom vi fandt mange tidsskrifter,
som ikke længere eksisterer. Tidsskrifterne sorteres og ordnes i grupper: skoleområdet, døveblade,
pædagogik, internationale emner m.m.
Vi har også materialer, som er opbevaret i CFDs historiske arkiv i Gladsaxe, disse er DDLs referater på
mange områder, fotos fra Døvefilm, KC, Døvenævn, Døves Lystfiskerforbundet m.m.
I foråret 2019 var 3 fra bestyrelsen på CFD og noterede materialerne. For nyligt har vi hentet Døvefilms
mange gamle fotos. Disse blev gennemgået, sorteret og lagt i relevante arkivæsker.
Det seneste nummer af ”Nyt om Gammelt” indeholder en artikel om Carl Becker og nordiske kongresser,
skrevet af Ole Faustrup.
Så har Asger Bergmann kommet på DHS og gjort research om Døves Sygekasses historie og har nu skrevet
en spændende artikel derom.

Projekt Registrering, digitalisering og bevaring af Døvehistorisk Samling
Projektet så dagens lys i september 2017 ved hjælp af fondsmidler bl.a. Schioldanns fond. Projektet er
toårigt og egentlig skulle slutte pr. 1. september 2019, men det er lykkedes for os at få lidt støtte fra
fondsmidler, ligesom der var lidt penge til overs, så projektet kører frem til 30. juni 2020. Vi har fortsat
ansøgninger om forlængelse liggende hos fonde og som vi endnu ikke har fået svar på. Det er altså svært
at søge fondsmidler, men vi håber på det bedste.
Vi er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Der kan vi benytte deres softwaresystemet
arkiv.dk hvilket betyder, at vi ikke bruger tid på at udvikle software til registreringsarbejdet.
Det er en fordel, at vi er en del af ca. 500 andre lokale historiske arkiver/selskaber.
Projektet bliver omtalt i det kommende nummer af Døvebladet, ligesom vi har en stand i forbindelse med
DDLs landsmøde i maj måned. Vi vil bl.a. vise vores arkiv på www.arkiv.dk og hvordan man kan søge efter
materialer i vores arkiv.
På nuværende tidspunkt har vi registreret:
1421 bøger (danske og udenlandske)
1613 billeder, som vi har scannet
13 billedserier (i alt ca. 300 billeder)
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115 genstande, som vi har fotograferet
64 arkivfonde

Peter Niemelä supplerer med at fortælle at vi er nu skal i gang med at registrere de mange gamle tidsskrifter
– både danske og udenlandske som vi har liggende. Det var sjovt at tage billeder af de gamle genstande.
Bl.a. var der en genstand, som kunne vise billeder i 3D, og vi spekulerede på hvad genstanden kaldes så vi
måtte google, jo stereoskop var navnet.
Så var vi bestyrelsen, 2 fra styregruppen og de frivillige på besøg i Rigsarkivet ved siden af Christiansborg
Slot. Rigsarkivet er under flytning men de ældste ting findes dog stadig i arkivet ved siden af Christiansborg
Slot.
På forhånd har jeg bedt arkivaren om at finde bestemte ting frem angående døveting. Og arkivaren fandt ud
af at de har gamle videoer fra Døvefilm og som han ville vise os. Vi så en video hvor døvekonsulenten Hans
Kristiansen blev interviewet angående hans påklædning.
Derefter var der rundvisning i de gamle, smukke lokaler og vi så de originale gamle love, bl.a. Jyske Love.
Sluttede med at takke de frivillige for deres store arbejde med registreringen.
Formanden sluttede med at nævne personer i forbindelse med registreringen:
Styregruppen:
Asger Bergmann (formand), Henrik Kjederquist (CFD), Hanne Staugaard (SPK), Lisa Vogel (DDL),
Annegrethe Pedersen (DHS) og projekt leder Peter Niemelä
Frivillige:
Ole Faustrup, Hana Hein, Ketty Bagger, Anne Voldum-Clausen, Annette Ilsøe og Annegrethe Pedersen

Aktiviteter
Besøg fra Norge
I september kom 5 personer fra Oslo Døvehistorisk Laug til DHS. De ville se, hvordan vi registrerer
materialerne. Peter Niemelä gennemgik arkivsystemet, og vi udvekslede ideer og tanker. Vi fik en bog som
gave. En såkaldt Døveleksikon (i stedet for de sædvanlige jubilæumshefter)
Døvehistorisk vandring
STU-elever og to lærere fra Castberggård plus 2 fra DHS gennemførte turen i øsende regn.
Åbent Hus
Omvisning i de ”nye lokaler” Der kom 26 personer.
Besøg af læge Jesper From
Læge Jesper From er i gang med at skrive om socialmedicinens historie i 1800-tallet i Danmark. Han
kontaktede os, idet han stødte på Castbergs navn og blev interesseret i at høre mere om Castberg.
Information og medier
”Nyt om Gammelt” blev udgivet 2 gange. Tovholder er Sussi Toft. Facebooksiden ”Døvehistorie i
Danmark” har nu 785 medlemmer. Administrator er Annette Ilsøe.
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Anette Ilsøe Rasmussen: Via facebook kunne vi lave en hvervekampagne og at få medlemmer til DHS og
dejligt at se at så mange har kommenteret.
Sussi Toft: Jeg har jo interviewet interessante personer – men de er jo af hankøn. Jeg kunne tænke mig at
interviewe kvinder – de er da også interessante og spændende. Ligesom vi vil gerne have nogen til at skrive
en klumme
Materialer
Vi har modtaget gode og spændende materialer, medlemsblade, referater m.m. fra såvel medlemmer som
ikke-medlemmer. Vi er bevidste om offentliggørelse af materialer i forbindelse med persondataloven
(GDPR)
I årets løb
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder og 2 styregruppemøder.
Fremtidige planer
DHS har 40-års jubilæum i 2021
Reception den 25. november 2021
Jubilæumsfest den 27. november 2021 i Brohusgade
Ideer og forslag fra forsamlingen modtages gerne.
Formanden sluttede bestyrelsens beretning med en tak til alle, der på den ene eller anden måde har støttet
DHS’s arbejde.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat.
Agnete Futtrup Albertsen: Vores slægtsforskningsgruppe besøgte et lokalhistorisk arkiv i Birkerød. De
havde et smart reolsystem som er flytbare og kan samles. Var det ikke en ide at DHS skaffer sådanne reoler.
Formanden: Rigtigt og vi kender det system fra Rigsarkivet og det er en såkaldt rullereol på skinner. Altså
reolerne står ud fra væggen og man flytter f.eks. en reol til side for at komme ind til to reoler på hver side.
Men de er dyre og det kniber jo med plads nede i DHS.
Erik Geisler: Som bekendt er Kastelsvejskolens elevforening nedlagt og foreningens midler og materialer
skulle overgå til DHS. Jeg kan ikke se hverken i beretningen og regnskabet hvor stort beløbet blev?
Lisa Vogel: Det blev ca. 2.600 kr. men forinden måtte vi betale 800 kr til skolen til dækning
elevforeningens lån af Rytmiklokalet i forbindelse med Elevforeningens generalforsamling. Altså fik vi ca.
1.600 kr.
Jørgen ”Rødtop” Nielsen: Jeg husker at for flere år siden blev der afsat et beløb til fremstilling af en video:
”I Castbergs fodspor”. hvor blev pengene af og det var jo i Jan Williams tid.
Formanden: Vi undersøger.
Jørgen ”Rødtop” Nielsen: Jeg vil gentage mit ønske at der opstilles mindetavle om hvem der har grundlagt
døveundervisning på den gule bygning.
Dirigenten: Det har vi jo diskuteret sidste år, og der blev sagt at en såkaldt mindetavle først sættes op når
nuværende skole bliver nedlagt.
Astrid Seiler: Der er stadig døve elever her på skolen og forneden på statuen står der jo der at Castberg har
grundlagt døveundervisningen.
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Jørgen ”Rødtop” Nielsen: Andet emne: Nemlig angående Hornbæk. Jeg bruger ikke håndalfabets ”O” for
Hornbæk, men jeg bruger altså F for Hornbæk er jo kendt for feriekolonien. Spørger om DHS har alt
materiale liggende om feriekolonien.
Peter Niemelä: Ja det har vi og vil sige at vejen til feriekolonien nu hedder ”Bonaventuravej” ja før hed den
Tennisvej
Dirigenten: Flere som ønsker ordet? Ikke og beretningen som sådan skal ikke godkendes, men jeg synes, at
bestyrelsen på en eller anden måde bør have en påskønnelse af dens arbejde.
Akklamationen fra forsamlingen.

3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
Kassereren Lisa Vogel, præsenterede regnskabet på lærredet. Nævnte at regnskabet blev sendt ud pr mail
for 2 uger siden og at vi nu har 73 medlemmer. Der er ikke så meget at sige om regnskabet som udviser et
overskud på 5.616,00 kr. Der er hensat penge til bogkøb, men vi har dog ikke fundet passende bøger.
Dirigenten: Bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet? Nej og satte nu regnskabet til afstemning og
regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag fra hverken medlemmer og bestyrelsen.

5. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200 kr.
Dirigenten ikke nødvendigt med afstemning og kunne konstatere at kontingentet fortsat er 200 kr.

6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.
Dirigenten giver ordet til formanden
Formanden: 4 ud af de 5 bestyrelsesmedlemmer genopstiller idet Cathrine Mejdal ikke ønsker genvalg. Vi
foreslår Heidi Nissen som nyt medlem.
Dirigenten: Hvad siger du Heidi? Modtager du valget. Ja. Andre forslag? Nej så har den nye bestyrelse
følgende udseende:
Annegrethe Pedersen
Lisa Vogel
Sussi Toft
Annette Ilsøe Rasmussen
Heidi Nissen Moesby

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Dirigenten: Genopstiller begge suppleanter genopstiller? Ja har man Lars Knudsens fuldmagt? Ja. Andre
forslag? Nej så er der følgende 2 suppleanter: Lars Knudsen og Anne Voldum genvalgt
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8. Valg af 2 revisorer.
Begge revisorer, Knud Søndergaard og Poul Boye Nielsen, er villige til at modtage genvalg – og blev også
genvalgt

9. Eventuelt.
Bente Wounlund: Jeg kunne tænke mig, at de franske bøger som DHS har, bliver oversat til dansk?
Peter Niemelä: Brug google til at oversætte.
Agnete Futtrup Albertsen: Det vil være godt hvis DHS samler fortællinger af gamle døve til en bog.
Formanden: Ja, det tager vi til efterretning.
Gugga Fiil: Igen vil jeg tage op med medlemstallet. DHS må være bedre til at sælge sig. Være bedre til at
tiltrække unge.
Formanden: Hvad siger du, Julie som de unges talerør.
Dirigenten: For at tiltrække de unge er det ikke nok med tekster. Bedre er det med billeder, men allerbedst
er videoer. De unge kan godt lide at høre om de gamle dage.
Poul Boye Nielsen: Skolen har nu kun 13 døve elever. Hvad med fremtiden? Kan DHS blive på skolen, hvis
det er slut med de døve elever?
Formanden: Det er svært at sige og man ved jo ikke hvordan situationen er om 10-20 år?
Ilse Michelsen: Det er fint med ”Nyt om Gammelt” – men jeg foretrækker at ”Nyt om Gammelt”
udkommer i papirudgaven.
Annette Ilsøe Rasmussen: Du kan altid printe ud – eller bede andre om at gøre det for dig.
Sussi Toft: Nu andet emne. Jeg vil bare fortælle om min far, der flere gange var inviteret til Kastelsvej og
fortalte hele skolen om sit liv bl.a. under krigen. Uden tv og mange andre ting som var selvfølgelige for
døve børn i 1970/80-erne. Unge døve burde interessere sig for deres egen historie så…

Der kom forslag fra flere, der foreslog at der oprettes en arbejdsgruppe med henblik på 40-års jubilæet næste
år og som vil være med i arbejdsgruppen.
Formanden: Ja klart og vi skal snart have bestyrelsesmøde og da vil vi nedsætte arbejdsgruppen.
Jens Luckenbach: Jeg vil meget gerne være med i arbejdsgruppen – og hvad med at søge projekter idet jeg
brænder for det.
Formanden: Ja som sagt nedsætter vi arbejdsgruppen og tager dine ord til efterretning.
Dirigenten: Flere ønsker ordet, nej for så vil jeg sige tak for en god ro og orden
Formanden takkede dirigenten for hendes gode ledelse af generalforsamlingen, og overrakte som
påskønnelse heraf et gavekort. Også referenten modtog et gavekort.
For referatet

Godkendt den 15. april 2020

Ole Faustrup

Julie Faustrup

Ole Faustrup
Referent

Julie Faustrup
Dirigent

Annegrethe Pedersen

Annegrethe Pedersen
Formand
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