Referat af Absalon
medlemsmøde 2011
1. Tegnstyrer

2

2. Referent

2

3. Årsberetning 2010

2

4. Regnskab 2010

2

5. Budget 2011

3

6. Nyt fra Absalon

4

6.a. Visitation

4

6.b Medlemmer

5

6.c Gæster

5

6.d Caféen

6

6.e Hjemmeside

6

6.f Retningslinier

6

7. Aktivitetsforslag

7

8. Valg af klubrådsmedlemmer

8

9. Evt.

9

Absalon Ungdomsklub

Brohusgade 17, 2.sal 2100 København N bt@abs17.dk www.abs17.dk

Side 1 ud af 9

1. Tegnstyrer
Den valgte er Coilin Jeritslev

2. Referent
Den valgte er Troels Madsen

3. Årsberetning 2010
André fremlægger årsberetningen for 2010.
Blandt aktiviterne er malmø-tur, Henriks foredrag om hans tur til Færøerne, superbowl, hvid-fest, frisøraften, spilaftner,
medlemsmøde, bytte-tøj-aften, ddu-fest, tegnsprogsdating, indoorski, kitesurfering, Tur til Århus til deres festival, grillaften,
tur hos døvehistorisk selskab, tøseaften/tur til Vista, filmaften, døvefilms diskussionaften, foredrag om det 3. rige,
politiforedrag, makeupaften, oktoberfest, j-dag, biograftur (harry potter), tivolitur, gløgg og julehygge og ikke mindst
julefrokosten.
Nogle arrangementer er blevet aflyst, mens andre er populær og fik mange tilmeldninger. Generelt er alle arrangementer god
og fik mange gode tilbagemeldninger fra medlemmerne.

4. Regnskab 2010
Regnskabet fra 2010 giver en overskud på 75.534 kr, men der er stadig tvivl omkring dette, da overskuddets størrelse er
afhængigt af hvorvidt vi må beholde medlemmernes kontingent, eller om kontingentet skal tilbagebetales til Københavns
Kommune (KK). Der havde været problemer indtil nu på flere år, hvor vi altid har tvivlet om Kommunes ønske og
retningslinier.
Bestyrelsen er glad for resultatet, da der havde været gæld og økonomiske problemer inden for Absalon indtil nu, og nu er
alt vores gæld betalt. Det kan tydelig mærkes.
Som følge af finanskrisen, så mærker vi problemer angående lønningen, da vi har aftenvagter som personalet skal varetage,
og det giver problemer ved nedskæringerne fra kommunens side omkring krisen hvor de ikke har råd til at give forhøjet
tilskud som følge af lønstigning hos personalet.
Vi bruger få penge til juniorernes aktiviter, da det er meget få medlemmer blandt juniorerne nu, modsat mindst 30
medlemmer før i tiden. Omkostningerne til juniors aktiviteter viser tydelig udviklingen.
Vores husleje er steget, da tegnsprogshuset i længe tid ikke havde krævet en forhøjet husleje som det er normalt ifm.
inflationen o.l. Men nu har det været på plads med kommunen, så vi skal betale ekstra i husleje, hvilket vi er utrolig glad for,
da det giver os god samvittighed overfor at have en lokal som vi betaler tilsvarende for og ikke underbetaler.

Olivia
Hvorfor har man ikke brugt pengene helt op, så man har 0 kr i overskuddet som insitutionerne sædvanligvis
stræber efter
S: Hvis overskuddet er under 25000 kr, bliver det overført til den efterfølgende år. Vi har snakket om at
bestyrelsesmøderne skal flyttes til november modsat tidligere i december - så man kan blive enig om at bruge
en eventuelle overskud op på en bestemt ting.
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Kristian
Hvorfor skal overskuddet tilbagebetales til KK?
S: Kommunen skal spare. Hvis der er overskud hos insitutionerne, har KK ret til at hente penge fra
insitutionernes overskud for at undgå at have en samlet underskud.
Mange institutioner er ramt af nedskæringerne hos KK. Mange er fyret blandt KK og alle steder er blevet nødt
til at leve med en forhøjet løn til personale men med præcis den samme beløb at klare med som tidligere.
Absalon har prøvet at nedbringe udgifterne så godt vi kunne. Vi bruger udflugter så vi bruger mindre
ressourcer og personaleomkostninger. Vi har også været heldige at vi har en aftale fra tidens morgen at vi får
en ekstra tilskud på 100.000 pga. vi har med døve at gøre.

5. Budget 2011
Vi har set og rettet lidt på på lønpuljen. Tror nok det passer. Vi skal give 40 tusind ekstra til personaleomkostningerne så vi er
sikret ved diverse større fester hvor vi skal bruge ekstra personale. Det er vigtig at vi altid ved at vi har penge nok til
personaleomkostningerne. Det duer ikke at vi pludselig har brugt for meget, så vi ikke kan have aftenåben i årets sidste
dage.
Ifm. aktiviteter har vi lavet en ny plan inden for budgettet. Vi har nu en nysorteret regnskabspost udelukkende til aktiviteterne.
Det bliver en aktivitet-rent post og bliver ikke blandet med caferegnskab ved større fester o.l. Derfor har budgetposten en
mindre udgifter.
Driften bliver dyrere på baggrund af forskelling ting, men de større ting er blandt andet at vi har fået lavet en forsikring til
bestyrelsen, så de ikke hæfter ved fejl i regnskab eller at ledelsen har lavet rod eller bedrag i Absalon. Det er rart at
bestyrelsen har en sikkerhedsnet så de ikke skal betaler ved en eventuelle uheldige begivenhed i vores ungdomsklub.
Huslejen er nu på sin rigtig årlige pris om måneder, da sidste år er det startet først i april/maj, så nu er huslejen på sin rigtig
årlige opkrævning.
Hvis budgettet holder i 2011, har vi en overskud på 65.372 kr. Bestyrelsen har snakket om at vi skal undgå at have overskud
som vi enten måtte tilbagebetale til KK eller overføre til året efter. Vi vil satse på at gøre aktiviteterne bedre så man kan få
overskuddet ned til under 25 tusind kroner. Så bare kom med forslage! Vi kan nu give en større medlemsforsdel, ved at give
større tilskud eller arrangere nogle dyrere aktiviteter, nu hvor vi har en god overskud til at gøre det.
(Bifald fra medlemmerne)
Bestyrelsen vil i august se på økonomien og se hvor meget vi kan bære i resten af året.
Sidste år kan medlemmene måske mærke at vi tilbød udflugter og rundvisning gratis. Det vil vi forsætte med.

Rune
Er kontigent billigere end året før?
S: I 2010 er kontingentet på 50 kr om måned. Midt om sommeren 2010 er det blevet forhøjet til 59 kr om
måned. I 2011 bliver det ved med at være på 59 kr om måned.
Rune
Men hvorfor er der en lavere omkostning ved kontigent i budgettet 2011 sammenlignet med regnskabet
2010?
S: Havde svaret
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Gopika
I sidste medlemsmøde snakkede vi om hvad vi så gøre med de dårlige betalere. Hvad så? Bliver de bortvist?
S: Det er faktisk en fanatiske år 2010 er blevet. Vi havde NUL dårlige betalere! Jovist vi havde haft nogen som
er sent om at betale sin kontingent, men ALT kontingenter er betalt i 2010! Men man opfordres stadig til at
tilmelde sin regning til PBS. For det først slipper man så for at glemme regningen og det slags. Derudover kan
Absalon se hvem der betaler, og hvor meget vi kan forvente at få fra medlemmerne gennem PBS.
Gopika
Men hvad gør man så i tilfælde af hvis en ikke har betalt?
S: Som altid kontakter vi dem som ikke har betalt først og prøvet at få en aftale på plads. Hvis det er umulige
for vedkommende at betale, kan vi prøve i samarbejde at søge hjemkommunen om hjælp eller sådan noget.
Sommetider bliver vi nødt til at bede personen om at melde sig ud.

Kristina
Er der stadig en begrænsing på 85 medlemmer hos Absalon eller hvor meget?
S: Svares senere

6. Nyt fra Absalon
6.a. Visitation
Vi har 69 medlemmer hos Absalon. Det vil siges, en person som har søgt og blevet visiteret hos sin hjemkommune og har
betalt sin kontigent. Inkluderet dem som stadig venter på sin visitation hos sin hjemkommune er tallet oppe på 74-75
medlemmer. Vi må have maks. 85 medlemmer her.
Vi har haft rod hos medlemmerne. Om hvem har fået papirerne ordnet hos kommunen og hvem mangler og det slags.
Derfor bad KK om at vi indfører en medlemsstop, indtil vi med sikkerhed ved hvem vi har “ind i varmen”. Det var langt
nemmere dengang med amt, men nu, med regionerne, er det langt sværere og kræver flere ressourcer. Nu har vi fået
papirerne ordnet. KK forventer selvfølgelig at vi er hele tiden oppe på 85 medlemmer. Tidligere er det nemt, men eftersom
junior-indmeldelserne mangler, er det blevet sværere. Nu er der kun 8 juniormedlemmer. Tidligere plejer det at være mindst
15. Ungdommen er meget jævnt, men der mangler junior. Nu må vi gerne åbne op for medlemstilgang.
Vi havde haft en kæmpe arbejde med visitationer. For det er svært at få ordnet papirerne. Det er svært at få
hjemkommunerne til at kigge på den rigtige sted i lovgivningen. Det eneste sted i loven som passer til folk over 18 år er i §
104, men det er målrettet folk med belastning i hverdagen og har ekstra behov for støtte. Det er svært at forklare
kommunerne om hvorfor vi søger om lige netop den punkt i lovgivningen.
Vi beder medlemmerne om at med det samme give besked hvis man flytter til en anden sted. For hvis det er tale om en
flytning fra en kommune til en anden kommune skal visitationerne så været ordnet. Absalon får en slags tab for hver medlem
som vi opdager i utide at har flyttet. Så processen om visitation går for sent i gang og vi taber de penge som vi burde få.

Kristina
Betyder vi bruger §104 og ikke §100 i serviceloven, altså merudgifter?
S: Nogle kommuner accepter at man søger merudgifter til at få betalt sin kontingent. Men det er tale om en
andet lovgivning. Man kan ikke bruge merudgifter til sin visitation hos kommunen.
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6.b Medlemmer
Vi har 69 medlemmer nu. Vi havde oplevet at medlemstallet faldt. Men nu mærkes der at medlemstallet vokser igen. Tak til
medarbejderne og selve medlemmerne. Kan se at man bruger netværk til at lokke flere med i Absalon. Vi kan se at der er
ingen problemer med deltagelse i hver fredage. Man plejer at have en god tilgang af medlemmer. Vi er optimistisk angående
fredagsåben. Men mandage er “dødt”. Bortset fra debataftner eller sådan noget. Man kan mærke at medlemmerne elsker at
komme og høre døve folk fortælle om nogle bestemt. Men hvis en normalhørende kommer og fortæller - så kommer ingen.
Vi prøver at holde stedet her livlige også om mandage. Vi har brug for ideer til disse aftner. Nu har vi en plan om
yogalektioner her om mandage.

Kenneth
Er der mulig at udvide aldersgrænsen til 35 år.
S: Vi har prøvet at forhandle med KK om at udvide aldersgrænsen til 35, men KK svarede prompte nej. Der er
mange aktivitetsmuligheder for folk o. 35 år. KK’s størst fokusområde er dem u. 18. Men de kan se at vi har
behov for til at have medlemmer helt op til 30.

Gopika
Hvis vi ikke har nogen pludselig medlemmer under 18?
S: KK er ligeglade med hvormange medlemmer der er under eller over 18 år. Bare vi har præcist eller under
85 medlemmer.
Hvis KK oplever at vi i mange år ikke helt nå oppe på 85 medlemmer, kan KK måske risikere at nedsætte
vores “maksimum” medlemstal.

Rune
Hvad med dem over 30 år? Kan man krydssammenarbejde med 1866, så medlemmer af 1866 kan komme
og være med i Absalons aktiviteter?
S: Vi holder mange større fester hvor alle er velkommen. Over 30 må gerne være med. Det koster dog så
ikke-medlemspris i entré. Vi holder nogle gange samarbejde med 1866 så alle vores medlemmer kan være
med. F.eks. med en indsamling til Ole Jørgensesens mindegravsten. Vi har ikke særlig meget til fælles, os og
1866 - men det er sjovt at sommetider have nogle sammenkomst.

6.c Gæster
Vi havde haft påbud fra KK om at man skal betale en vis gæstegebyr for at komme her hvis man ikke er medlem af stedet
her. Vi har spurgt til uddybende forklaring til dette. Svaret er at hvis en har fået visitation til et vis sted og kommer til en anden
sted og hygge sig der, kræver det at man betaler “indgang”, der dækker personalets lønning ved ekstra arbejde. Absalon
skal følge reglerne. Vi fik at vie at det koster 20-25 kr for hver gang man besøger klubben (Der er ingen forskel om man
kommer fra KBH eller Jylland). Og man kan maks. komme og besøge klubben 5-6 gange i sin periode. Med periode menes
der faktisk hele livet. Vi har med det samme sagt at det med 5-6 gange i livet kan vi ikke gå med til. De er nødt til at lave en
dispensation for os. En slags forhandlingsaftale med KK. Jeg har håbet at det hele skal være på plads inden 2011, men det
er ikke på plads endnu.
Hvis det kommer til at blive gennemført, det med gæstegebyr og det slags, vil man lave en orienteringsaften hvor man
oplyser mulighederne. Hvis man har besluttet at opkræve 20-25 kr for hver gang, så vil drikkevarepriserne bliver det samme
for både medlemmerne og ikke-medlemmerne. Det bliver nok en større administrationsarbejde.
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6.d Caféen
Priserne på vores varer har været næsten den samme i de sidst 8 år. Vores indkomst og udgift har snart udlignet hinanden.
Vi skal snart lave ny prisliste og det slags. Der kommer en ny informationsmøde om priserne. Vi skal lave en ny menukort.

Kristian
Hvornår er man medlem?
S: Det bliver man ikke med det samme efter man har udfyldt tilmeldningsskemaet. Det sker når kommunen
har godkendt visitationen. Derpå kommer kontigentopkrævning til dig. Hvis det sker for langsomt kontakter vi
medlemmet så vedkommende kan snakke med sin hjemkommune direkte. Det fremskynder processen.

Rune
Vil man så bruge en vagthold til at opkræve indgangsgebyr fra ikke-medlemmerne? Ekstra omkostning?
S: Det bliver medarbejderne der holder vagt. Hvis gæsterne er ærlige og med det samme går direkte til baren
og betaler sin gebyr, sparer det en masse besvær for os, i stedet for at prøve at skjule det så medarbejder
bliver nødt til at rive sin medlemsliste frem og tjekke hver personer.

6.e Hjemmeside
I sidst medlemsmøde havde der været en positiv stemning omkring vores nye hjemmeside og det er gået i gang. Vi bestilte
det hos Schwung, og det gik fremad... men lang tid er gået og vi gik og gik og rykkede dem omkring CMS-systemet.
Designet samt og grundlæggende kode i HTML var klar, men månederne gik og vi fik ingenting. Efter en lang række
rykninger endte vi med at den ansvarlige erkender at han ikke har overskud til at lave hjemmesiden færdig i denne år på
grund af de mange hasteopgaver og de mange rejser han har. Så det er ikke muligt hos ham. Han trækkede sig og vi fik
pengene tilbage. Nu har vi så kontaktet 3-4 forskellige udbyder/leverandør og prøve at finde en god tilbud vi kan bruge.
Vi giver ikke Schwung skylden. Det skete mange ting der var uforudset. Selvfølgelig ønskede vi at man ville erkende det
tidligere og ikke ikke så sent som nu. Men det er sket, og vi ser fremad og kontakter de nye steder.

6.f Retningslinier
Coilin tydeliggør vores retningslinier i vedtægten angående klubrådets kønsfordeling og fordeling af klubrådsmedlemmerne
efter lige og ulige år.

Bobbie
Må der være mere end 8 klubrådsmedlemmer?
S: Ja hvis behovet er der.
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Olivia
Hvad laver klubrådet?
S: Klubrådet har ansvaret for at komme med ideer til forskellige aktiviteter, finde på menu, og hvor meget man
skal betale i entre og det slags. Man mødes en gang om måned og planlægger aktiviteter samt
underholdninger til de større fest. Klubrådet pynter inden en fest, udpege den bedst udklædt person. Finde på
festtema, hjælper personalet med diverse småting.
Klubrådets goder: Gratis drikkevarer ved møderne samt fester & får en årlige julefrokost for
personale&klubrådet.
Vi giver nogle kurser der kan forhøje kompetencerne, f.eks. økonomiske støtte til deltagelse i lederkursus. Vi
sender også hele klubrådet ud til DDU’s klubmøde så man kan udveksle erfaringer med andre klubber.

Bobbie
Alle i klubrådet arbejder ved hver fest eller skiftes de om at have vagt?
S: Der er mulig at bede om fri til en vis fest. Der skiftes om at have ansvaret for en vis fest. Man kan
samarbejde og finde løsninger. Man kan også finde folk udefra hvis man pludselig har mangel på klubrådet i
en bestemt dag.

7. Aktivitetsforslag
Kenneth taler om de forskellige planlagte arrangementer for 2011 og fortæller uddybende om de forskellige arrangementer.
Man taler om gallafest, rundvisning i skuespillerhuset, medicinsk museum, døvehistorisk selskab nr. 2, ølmesse, bowling,
vandski og grill.
Maskeværksted er en værksted så man kan lave en maske til gallafesten (der også er en maskerade). Det er gratis for
medlemmer, og ikke-medlemmer betaler lidt. Materialerne stilles til rådighed af Absalon. Gugga kommer og har ansvar for
maskeværkstedet.
• Der opfordres at man komme til gallefest. Tilmeldningsliste er klar.
• Der er stemning for en ny fastelavn i 2012. Stor JA blandt medlemmerne.
• Mindst 5 er interesseret i rundvisning i skuespillerhuset, uanset datoen.
Medlemmer kom med mange forskellige aktivitetsforslage til den kommende år. Det hele er skrevet op i en vedhæftede
dokument.
Kristian
I hjemmesiden siger I at det er en krav med gallatøj, men hvis man ikke har gallatøj, hvad så?
S: Gallatøj er en krav. Ellers kommer man ikke ind.

Rune
Absalon har 75 tusind. Hvorfor ikke bruge overskuddet til medlemmernes gallatøj?
S: Ingen kommentar
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8. Valg af klubrådsmedlemmer
Anne fortæller lidt om reglerne bag klubrådsvalget.
Eftersom Natasha Reumert burde forsætte hos klubrådet en år mere men vælger at træde sig tilbage, er der en plads ledige
i gruppen for lige år - så der spørges blandt medlemmerne om der er ok at Anne Roslyng overtager Natashas plads i
klubrådet.
- Der er flertal for at Anne overtager Natasha’s plads i klubrådet, så hun hopper med i gruppen for lige år og forsætter 1 år til.
Gruppen med ulige år og status:
• Kenneth stopper
• Innuteq vil på genvalg
• Anne hopper til lige år og Natasha stopper
• Rania stopper
Valgkamp om 4 ny klubrådsmedlemmer der forsætter 2 år fra nu af til 2013.
Kandiaterne til klubrådet:
Piger:
• Olivia
• Sarah
• Karoline
• Evt. Kristina (Sarah og Karoline er begge ikke medlem i Absalon endnu - der arbejdes så på om de bliver visiteret - men
hvis det ikke kan lade sig gøre, overtager Kristina deres plads)

Drenge:
• Bobbie
• Innuteq
• Rune

De valgte er:
• Olivia med 18 stemmer
• Sarah med 13 stemmer
• Bobbie med 14 stemmer
• Rune med 12 stemmer

De tabte:
• Karoline med 5 stemmer
• Kristina med 1 stemme (Stadig som reserve i tilfælde af at Sarah eller Karoline ikke får deres visitation gennem hos
kommunen)
• Innuteq med 10 stemmer
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9. Evt.
Bobbie
Forslår at man lukker de mandage der ingen aktiviteter har, og personalet der flyttes til en fredag før en større
fest som normalt plejer at være lukket - så de også er åben.
S: Fredag før lukkes pga. tiden bruges til udsmykning af fest. Også fordi det er hård at arbejde 2 nætter i træk
for personalet. Måske 3 dage i træk hvis også arbejde for junior.
Rune
Del personalet op i grupper så nogle om fredag og andre om lørdage
S: Absalon har lønpulje, så det kræver en vis lønning at arrangere en større fest; forberedelser og det slags.
Også bedre at lukke fredag så medlemmerne kommer talstærkt op om lørdag så det bliver en god fest i
stedet for fredage også, så det bliver to lunket halvgrupper. Men prøver at kigger på det. Det er jo
medlemmernes ønske.

Kristian:
Hvis junior ikke er talstærkt - så klubaftenen bliver omdannet til en aften for ungdommen?
S: Det sker måske. Vi kan spare lidt penge og lave projekter i stedet for eller sådan noget. Det er ideer som vi
arbejder med.

Gopika
Vil Absalon lægge penge ud til en GOD kaffemaskine der kan takle chai, espresso og lignende. Vil Abslaon?

Kristina
Jeg synes at man skal være flittige til at sætte billeder op i den gamle hjemmeside så man kan følge med hvad
der sker i de tidligere aktiviteter.

Christina
Og en slush-ice maskine, tak

Mødet blev ophævet efter en god medlemsmøde hvor der kom med mange gode meninger og
diskussioner. Mødet blev afviklet lige til tidsrammen og er færdig lige til tiden.
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