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HANS LIE 80 ÅR
Klærne er fra 1950-årene!
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Minnerik fest for en stor idrettsmann 30. april 2009:

Alpinkongen Hans Lie fylte 80 år!
Festen ble holdt i Bergen Døvesenter med spesielt 
innbudte. Nesten 50 gjester. Tidligere alpinister, 
Harald Håverstad og Kåre Neeraas sto i spissen for 
arrangementet, støttet av Bergen Døves Idrettsklubb 
og Bergen Døvesenter. (Døvekirken åpnet sine lokaler 
til sosialt samvær istedenfor døvesenteret, som var 
opptatt den torsdagskvelden.)

Det var mange taler på festen. Ukjente og spennende 
sider av Hans Lie kom fram under talene. Og som 
leder i Døves Idrettsklubb, Gunnar Hansen, sa: Hans 
Lie gjorde NORGE kjent i verden, og han gjorde 
Bergen Døves Idrettsklubb kjent i Bergen og i Norge, 
der han ofte ble omtalt i media. Ikke bare var han 
en god aplinist. Han var også en dyktig organisator, 
planlegger, reiseleder og et forbilde for unge alpinister. 
Og han fikk ungdommer til å drive aktiv idrett 
istedenfor å tenke på pub-besøk og fest og jenter!
Blant gjestene var mange tidligere store døve 
alpinister! Også en som satte en del verdensrekorder 
for døve i friidrett (løp)!

Hans Lie deltok som aktiv alpinist i hele 10 
deaflympics! Første gang i Oslo i 1953, siste gang 
også i Oslo i 1987. Hvem andre kan vise til lignende 
bragder? Foto: RA

Harald Håverstad, Hans Lie og Kåre Neeraas.



2 3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

1. FORMÅL
Hyttekomiteens formål er å drive Rorbua til beste for 
foreningens medlemmer. 

2. EIENDOM OG NAVN
Eiendommens navn er Rorbua som er en av 24 
seksjoner av eiendommen gnr. 44, bnr. 151 i Austevoll 
og eies av Bergen Døvesenter (5/6) og Bergen Døves 
Idrettsklubb (1/6). Rorbua består av en rorbu med 
tilhørende bilplass og en båtplass i �lytebrygge. 

3. ANSVAR
Senterstyret i Bergen Døvesenter er den øverste 
myndighet og som har det juridiske ansvaret for 
driften og de økonomiske forpliktelser for Rorbua. 
Hyttekomitéen er delegert oppgaver (mandat) som 
følger under punkt 5. 

4. VELFORENING
Rorbua er pliktig medlem av Velforeningen for Bjånes 
Fritidsboliger som ivaretar felles eiendommens 
interesser. Hyttekomitéen og daglig leder forplikter 
å følge opp deres vedtekter. Det henvises til egne 
vedtekter for velforeningen. 

5. MANDAT
Komitéen skal:
A) Holde hyttemøter etter behov og behandle saker som 
gjelder Rorbua.
B) Ivareta driften og vedlikehold av Rorbua inkl. andre 
eiendeler i en slik tilstand som tilfredsstiller brukernes 
behov. Medlemmer av Døvesenteret kan trekkes inn til 
dugnadsarbeid når det er behov for det. 
C) Sørge for økonomiske avsetninger til fremtidig 
vedlikehold. 
D) Holde idrettsklubben, senterstyret og administra-
sjonen løpende oppdatert om komitéens arbeid, 
herunder referater fra møter i komitéen og periode-
regnskap. 
E) Drive utleievirksomhet for medlemmer av Bergen 
Døvesenter (BGDS)/Norges Døveforbund (NDF) og 
andre leietakere. Medlemmene i BGDS/NDF skal 
ha leiefordeler. Daglig leder kan trekkes inn ved 
leieoppdrag når det er behov for det. 
Utleiepriser kan justeres etter behov mht. 
driftsregnskap. 
F) Foreslå til senterstyret, nødvendige hytteregler og 

leievilkår for både Rorbua og båt, og endringer i 
disse. 

G) Ha eget regnskap og budsjett knyttet til driften av 
Rorbua.
ü Det �inansielle grunnlaget for Rorbua skal baseres 

på leieinntekter. 
ü Eventuelt overskudd skal bygge opp 

egenkapitalen for Rorbua og dens fremtidige 
vedlikehold. 

ü Lederen av hyttekomitéen signerer for 
godkjenning av bilagene og innhenter 
perioderegnskap fra regnskapsføreren/daglig 
leder. 

H) Ivareta alle andre saker av felles interesse. 
I) Ikke ha anledning til å oppta lån eller pantsette 

eiendommen. 

6. SAMMENSETNING OG VALG AV KOMITÉ
Hyttekomitéen kan ha opptil 5 medlemmer fordelt på:
1. Leder
2. Sekretær
3. Medlem
4. Eiendomsleder Døvesenteret
5. Representant fra Bergen Døves Idrettsklubb
De tre første medlemmene velges på årsmøtet til 
Bergen Døvesenter. Funksjonstiden for alle er 1 år. 
Kun medlemmer av Bergen Døvesenter kan sitte i 
hyttekomitéen. 

7. MEDLEMS-/INFORMASJONSMØTE
Det avholdes et medlems-/infomøte med medlemmer 
minst en gang for året for å ivareta medlemmenes 
interesse for Rorbua, herunder driften og regnskap. 
Hyttekomité i samråd med daglig leder innkaller til 
møtet med to ukers varsel.

8. ENDRING AV INSTRUKSEN
Ved behov for endring av vedtekter skal det foregå ved 
et alminnelig �lertall og kan endres av enten hyttekomité 
og/eller senterstyret i samarbeid med idrettsklubben. 
Senterstyret foretar den endelige godkjenningen i 
samarbeid med idrettsklubben. 

9. OPPLØSNING
Senterstyret i Bergen Døvesenter i samarbeid med 
Bergen Døves Idrettsklubb kan oppløse hyttekomitéen 
når det ikke er behov for egen hyttekomité eller ved en 
omorganisering under forutsetning av at det har vært 
gjennomført et medlemsmøte med �lertallsenighet.

Instruksen er godkjent av styret i Bergen Døvesenter og 
Bergen Døves Idrettsklubb 23.04.2009.

INSTRUKS for HYTTEKOMITÉEN
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01 ÅPNING
Leder i Bergen Døvesenter, Klement Våge, åpnet 
møtet med å ønske velkommen og presentere 
dagsorden. Han informerte årsmøtet om at 
daglig leder, Rune Anda, hadde meldt forfall pga 
sykdom. Han ba så om 1 minutts stillhet for å 
minnes medlemmene som gikk bort sist år. 

02 VALG AV MØTELEDER OG 
VARAMØTELEDER
Toralf Ringsø valgt til møteleder og med seg fikk 
han Erling Jacobsen som vara.  

03 VALG AV TO REFERENTER
Kjetil Høgestøl og Helge Herland ble valgt. 
Til tellekorpset ble Ingunn Storlykken Herland, 
Gunnar Hansen og Hans Tofte ble valgt. 

04 GODKJENNING AV INNKALLING OG 
SAKSLISTE
Innkallingen og sakslisten ble godkjent uten 
bemerkninger.

05 ÅRSMELDING FOR ÅR 2008
Følgende bemerkninger fremkom til 
årsmeldingen: 
Punkt 11 - Arvid Hauge, påpekte at ”Lutefiskens 
venner” er uteglemt. Møteleder svarer ved å 
henvise til at det faktisk er nevnt.
Punkt 14 - Klement Våge, bemerket at vi ikke 
brukte Flaggruten, men Fjord 1.
Punkt 15 - Ingunn Storlykken Herland, ønsket at 
hennes navn ble skrevet fullstendig, altså også 
med Storlykken inkludert.
Punkt 16 - Åge Lauritzen, foreslo å endre navnet 
på Bergen Døvesenters Museumsutvalg til Bergen 
Døves Museumsutvalg. Møteleder repliserte at 
dette er en sak som museumsutvalget selv må ta 
opp.
Punkt 16 - Nils Johan Bjørø, uttrykt bekymring 
seg for Bergen Døves Idrettsklubb sin fremtid, 
da aktivitetsnivået er dalende. Han ønsket seg en 
sterkere idrettsklubb. 
Punktene 26 og 27 - Erling Jacobsen, mente 
at punktene 26 ”Rådgivningskontoret” og 27 
”FFO Hordaland” var unødvendige. De burde 
bare nevnes under punktet om døvesenterets 
samarbeidspartnere.
VEDTAK: MED DISSE BEMERKNINGENE 
BLE ÅRSMELDINGEN ENSTEMMIG 
VEDTATT.

06 REVIDERT ÅRSREGNSKAP FOR 2008
Regnskapet ble kort gjennomgått av 
varamøteleder, Erling Jacobsen, og årsmøtet fikk 
anledning til å stille kritiske spørsmål ved både 
resultat- og balanseoppstillingen. Møteleder 
viste ellers til revisors revisjonsberetning og 
bilagsrevisor sin erklæring. 
Nils Johan Bjørø bemerket at regnskapet er bra 
og at det er fint å ha et lite underskudd med tanke 
på dem vi søker penger fra, da får de se at vi 
trenger mer penger.
VEDTAK: REGNSKAPET BLE 
ENSTEMMIG VEDTATT. 

O7 INNKOMNE LOVFORSLAG
Senterstyret hadde et forslag om endringer av 
formålsparagrafen, § 1, der man ønsket å markere 
at vi også er et døvesenter for Hordaland ellers. 
Klement Våge redegjorde for saken. 
Erling Buanes reiste spørsmål om hva som hadde 
skjedd med eventuelle gjenværende midler i 
Sunnhordaland døveforening, som var lagt ned 
for en stund siden.  
Klement svarte at dette ikke var et spørsmål 
for årsmøtet, og at det uansett var Norges 
Døveforbund sitt bord. 
VEDTAK: SENTERSTYRETS FORSLAG 
BLE ENSTEMMIG VEDTATT.
08 ANDRE INNKOMNE FORSLAG
Det var et forslag fra BEAST, som ønsket seg en 
kontingentordning lik den Idrettsklubben hadde 
med Døvesenteret. Det var ingen representanter 
fra BEAST til stede for å presentere forslaget. 
Klement Våge redegjorde for senterstyret sin 
mening.
VEDTAK: BEAST SITT FORSLAG BLE 
ENSTEMMIG NEDSTEMT.

09 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 
2010
Erling Jacobsen mente det ble påpekt i fjor å få 
fjernet denne fra dagsorden, da det er landsmøtet 
i NDF som bestemmer kontingenten i dag. 
Døvesenteret sine vedtekter må også endres på 
dette punktet.  
VEDTAK: SENTERSTYRET FØLGER OPP 
MED EN ENDRING AV DAGSORDEN FOR 
NESTE ÅRSMØTE, SLIK AT PUNKTET OM 
KONTINGENT UTGÅR.

Protokoll årsmøtet Bergen Døvesenter 21.03.2009
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79. Tid: 11.15 – 13.15.

Til stede: 31 med stemmerett.
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10 BUDSJETTFORSLAG 2009, 
VEILEDENDE FOR STYRET
Arvid Hauge stilte spørsmål om det var noe nytt i 
budsjettet i forhold til i fjor. 
Klement Våge svarte at det ikke var noe nytt. 
Han fortalte ellers at budsjettet som ble lagt frem 
var noe for høyt budsjettert både på inntektsside 
og kostnadssiden, siden eldre døves kulturtreff 
ble avlyst. Men det hadde ingen betydning for 
Døvesenteret. Han fortalte videre at Døvesenteret 
fortsatt må sette av en del midler til reparasjon av 
huset. 
Arvid Hauge lurte også på hva kostnadsposten 
”Fremmed tjenester” betydde. 
Kjetil Høgestøl svarte at det var en post med 
kostnader til revisor og regnskapsfører. 
VEDTAK: BUDSJETT ENSTEMMIG 
VEDTATT UTEN ENDRINGER.

11 VALG
Valgene ble ledet av valgkomiteens varamedlem 
Åge Lauritzen.
Valgkomiteens forslag til senterstyret ble 
enstemmig vedtatt og styret har denne 
sammensetningen. 

- Klement Våge ble gjenvalgt for 1 år, som 
styreleder. 

- Kjetil Høgestøl ble gjenvalgt for 2 år, som 
styremedlem. 

- Martin Skinnes ble gjenvalgt for 2 år, som 
styremedlem.

- Sigrun Ekerhovd ble gjenvalgt for 1 år, 
som 1.varamedlem.

- Monica Lone Madsen ble gjenvalgt for 1 
år, som 2.varamedlem.

Sunniva Lyngtun og Egil Johansen, begge 
styremedlemmer, var ikke på valg.

Valg av revisor, bilagsrevisor og vara for denne:
- Kjell Zahl ble gjenvalgt som autorisert 

revisor.
- Hans Tofte ble gjenvalgt som 

bilagsrevisor.
- Toralf Ringsø ble gjenvalgt som vara for 

bilagsrevisor.

Valg av kandidater til lovkomiteen:
- Arvid Hauge, ble gjenvalgt.
- Erling Jacobsen, ble gjenvalgt.
- Helge Herland, nyvalgt.

Valg av kandidater til Kapitalfondets styret:
- Arvid Hauge ble gjenvalgt som 

styremedlem.
- Arne Nesse ble gjenvalgt som vara.

Kjetil Høgestøl og Erling Jacobsen, begge 
styremedlemmer, var ikke på valg. Det 
femte medlemmet er reservert daglig leder i 
Døvesenteret.

Valg av kandidater til hyttekomiteen: 
Etter at årsmøtet stemte for Edvard Rundhaug 
og Rita Lone Borlaug, stod vi igjen med en 
plass og tre kandidater. En kandidat foreslått av 
valgkomiteen og to benkeforslag. Med skriftlig 
valg ble det avstemning mellom følgende 
personer (stemmer i parentes): Tore Birkeland 
(13), Sigrun Ekerhovd (9) og Åse Ejankowski (8). 
Etter dette ser hyttekomiteen slik ut:

- Edvard Rundhaug, gjenvalgt medlem.
- Rita Lone Borlaug, nyvalgt medlem.
- Tore Birkeland, gjenvalgt medlem.

To av plassene er reservert idrettsklubben og 
eiendomsstyret, som selv velger hvem som skal 
representere disse. 

Til slutt var det valg på kandidater til 
valgkomiteen, og Klemet Våge tillot seg å spørre 
folk i salen om noen ville stille. Dermed ble 
valgkomiteen seende slik ut:

- Lene Larsen, nyvalgt medlem.
- Svein Tore Olsen, nyvalgt medlem.
- Erling Buanes, nyvalgt medlem.
- Toralf Ringsø, nyvalgt vara.
- Erling Jacobsen, nyvalgt vara.

AVSLUTNING
Klement Våge takket alle for deltakelse på 
årsmøtet. Og etterpå kunne årsmøtet innta middag 
med kaffe og kake attåt, som var ordnet av de 
flinke damene Sigrun Ekerhovd og Sunniva 
Lyngtun.  

Referenter

Kjetil Høgestøl Helge Herland

Pen farge på huset! Til daglig leder. Hei, Jeg har flere ganger gå� forbi bygningen deres i Kalfarveien og 
hver gang synes jeg at det utvendige fargevalget er meget pent. Jeg vil derfor be om å få opplyst hvilken 
hovedfarge (gråfargen) /fabrikant som er brukt på huset. På forhånd takk. Med vennlig hilsen O. S.
(Vi har sendt svar og oppgi� fargenummer 762 Capri.)
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Personalia
80 ÅR
Hans Lie, Nesttun, fylte 80 år den 30. april.

70 ÅR
Harry Ellingsen, Åsane, blir 70 år den 1. juni. Han er bortreist 
på dagen.

65 ÅR
Hans Erik Tofte, Rådal, fylte 65 år den 1. mai.

60 ÅR
Jerzy Macha, Fyllingsdalen, blir 60 år den 11. mai.

Norunn Kalvenes, Søreide, blir 60 år den 18. mai. Hun er bort-
reist på dagen.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet ved min 60 års dag.

Mvh Pål K.
TAKK
for oppmerksomheten.       Hilsen Gyda Einemo.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet i anledning min 50 års dag.
                                          Med vennlig hilsen Trine Wraamann.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 1, mars 2009:
15. Anita Hafstad Norheim, hørende
16. Sissel Osland, hørende
17. Torbjørn Tokle, døv

I tillegg er det kommet 3 utmeldinger, to hørende samt 
en døv som er overført til en annen døveforening.

Er det greit for deg å mo�a Buds�kken 
kun på e-post?
Vi trykker Buds�kken i over 350 eksemplarer, men 
håper å redusere det kra�ig og spare på utgi�er �l 
papir, fargetoner og porto, og dermed også være 
miljøbevisste! Er det ok for deg bare å mo�a Bud-
s�kken over e-post, så flo�! Send oss din e-post 
adresse - �l post@bgds.no!

Torsdag 28. mai kl 19.00
får vi besøk av Con Mehlum fra Oslo. Han skal 
fortelle om Teater Manu sitt stykke ”Stormen” som 
har premiere 21. august.

Alle er hjertelig velkommen!

UDI: Ali må �lbake �l Iran
Leserne har kanskje lest portre�ntervju med Ali i 
Døves Tidsskri� nr 1 (februar 2009). Han har nå vært i 
Norge i snart 7 år, de siste årene uten oppholds�llatel-
se. Han er samboer med en norsk kvinne. Ali har vært 
i kontakt med UDI (Utlendingsdirektoratet) og forklart 
sin situasjon. Og håpet på oppholds�llatelse. Men sva-
ret kom nylig: Han må �lbake �l Iran. Kanskje kommer 
poli�et og tvinger han ut av landet.
Ali forbereder å reise �lbake og så komme �l Norge 
e�er e� år. Hvis ikke noe mirakel skjer...

Torsdag 26. mars hadde vi besøk av 
Svein Arne Peterson fra Teater Manu. Han 
orienterte om temaet: "Vi døve forteller".
Her ser vi ham i samtale med Annlaug Koppen.

Det var 8 deltakere på Tapaskurs 
i døvesenteret tirsdag 31. mars. 
Kursleder: Tone Schulstock
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17. mai
DØVESENTERET ER ÅPEN 
FRA KL 10.00 TIL 15.00
PÅ NASJONALDAGEN

Salg av hot dog, rømmegrøt, is, kaker, 
brus osv.

Leker for barn!

Alle er hjertelig velkommen!

Arr.: Bergen Døves Idre�sklubb



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Du kan få Budstikken
i FARGER på

www.bgds.no
Du finner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

MAI 2009
17. sø: Flaggheis kl 08. Frokost i 

døvekirken. Andakt.
17. sø: Døvesenteret er åpent kl 10 

til 15. Ansvar: Bergen Døves 
Idrettsklubb

19. ti: Beast har tegnspråk-kafe på 
“onkel Lauritz” kl 19.30

20. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
20. on: Dansekurs i storsalen om 

kvelden.
20. on: Bowlingstrening i Sandslihallen kl 

19.00-21.00 
23. lø: Beast har tegnspråkfest i 

døvesenteret.
26. ti: Seniortreff kl 11 - 14. Middag
26. ti: Beast har tegnspråk-kafe på 

“onkel Lauritz” kl 19.30
27. on: Kulturkvinneklubb har temakveld
27. on: Bowlingstrening i Sandslihallen kl 

19.00-21.00
28. to: Con Mehlum holder foredrag om 

Teater Manu sitt stykke “Stormen” 
som har premiere 21. aug. 

28. to: Beast har tegnspråk-biljard på 
Dubliner kl 19.30

30. lø: Lørdagskafe kl. 12-16
31. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 

Pinsedag

JUNI 2009
02. ti: Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 17.30.
02. ti: Hordaland regionlag, tolke-

forbundet leier lokalet fra kl 17.
03. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
03. on: Hobbykveld (scrapbooking) for 

voksne i aktivitetsrommet kl 18.
04. to: Foredrag: 70 år siden Olaf 

Hassel oppdaget en komet 
(16.04.1939)

05. fr: Misjonsforeningen har møte hos 
Astrid Tokle kl. 19

09. ti: Seniortreff kl 11 - 14. Middag
10. on: Kvinneklubben har hyggekveld kl 

19.00
11. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
14. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 

Deretter hagefest.
18. to: BUDSTIKKEN nr 4 
 (frist for stoff: 11. juni)
18. to: Sommeravslutning med grill i 

døvesenteret kl. 18(?)
23. ti: Seniortreff kl 11 - 14 

(sommerbord?).
26. fr: Døve kvinners kulturklubb har 

program fra kl 20.00
27. lø: Midtsommeravslutningsfest v/

kulturstyret kl. 13-17.

DØVES 
MISJONSFORENING
har møte hos Astrid Tokle 
fredag 5. juni kl. 19.00. 
Hjertelig velkommen!

Dugnad i Bergen Døvesenter
Torsdag 7. mai 2009 kl. 16 og utover - ca 35 personer 
deltok. Fantastisk innsats av dugnadsgjengen!


