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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2016 for 

Danske Døves Ungdomsforbund. 

 

Årsrapporten aflagt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 

2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. 

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-

ver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen 

indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse. 

 

København, den 20. marts 2017 

 

Administrator 

 

 

Michael Weber Steenberg  

 

Bestyrelse: 

 

 
Benjamin Trock Nana Marie Søltoft Simon Bak 
formand Næstformand 

 

 

Caroline Seiler Mads Jensen   
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
Til bestyrelsen i Danske Døves Ungdomsforbund 

 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døves Ungdomsforbund for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, penge-

strømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danske Døves Ungdoms-

forbund aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Dan-

ske Døves Ungdomsforbund aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen 

udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 

21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsfor-

mål. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 

afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Danske Døves 

Ungdomsforbund i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 

Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 

øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnå-

ede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-

information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Danske Døves Ung-

domsforbund evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 

dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Danske Døves Ungdomsforbund, 

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåteg-

ning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 

garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, 

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-

sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foreta-

ger vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 

er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 

intern kontrol. 

 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af Danske Døves Ungdomsforbund interne kontrol.   

 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimeli-

ge. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-

lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Dan-

ske Døves Ungdomsforbund evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-

sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 

årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusi-

on. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 

revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Danske Døves 

Ungdomsforbund ikke længere kan fortsætte driften. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-

mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 

og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-

lig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysnin-

ger i henhold til årsregnskabslovens regler. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i [årsregn-

skabsloven]. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-

taler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 

de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig 

revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som for-

valtningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 

udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de un-

dersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kriti-

ske bemærkninger, skal vi rapportere herom.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

 

København, den 20. marts 2017 

 

TT Revision 

statsautoriseret revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 29 16 85 04 

 
 
 
Torben Peter Madsen 
statsautoriseret revisor 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING  

 

Årsberetninger fra sekretariatet og de enkelte udvalg. 

 

Formandens beretning 

Bestyrelsen bag DDU har gennem lang tid savnet en overordnet mål, som organisationen skal 

arbejde hen imod. DDU har gennem flere perioder lavet mange gode og meningsfulde arran-

gementer, som vi er stolte af. Udfordringen var at fortælle vores medlemmer, vores samar-

bejdspartnere og andre interessenter om DDU som organisation. Derfor igangsatte bestyrelsen 

en større proces omkring organisationens vision, strategi samt arbejdsprogram i samarbejde 

med Dansk Ungdoms Fællesråd. 

Visionen for 2016-2020, strategien samt arbejdsprogrammet for 2016-2018 blev vedtaget til 

vores generalforsamling i Vejle 2016. DDU fik den dag en klar forventningsramme, hvilket var 

glædeligt. 

Vores strategi består af tre overordnede ord, DEBATSKABER, KOMPETENCEUDVIKLING samt 

INDDRAGELSE. Disse ord har DDU som organisation fokuseret på at opfylde gennem vores ar-

bejde. 

Nu, hvor jeg ser tilbage på år 2016, har vi gjort meget og lavet mange ting. Der er naturligvis 

nogle ting, vi kunne have gjort bedre og anderledes - vi ser det som en proces, hvor vi bliver 

bedre for hver gang. 

Bestyrelsen ønsker mere inddragelse fra vores medlemmers side, da DDU ikke kun er for vores 

bestyrelsesmedlemmer, men for alle - DDUs motto har altid været og vil altid være "Sammen 

står vi stærkest!" 

 

Sekretariatets beretning 

På sekretariatet har det været et omskifteligt år, med flere spændende opgaver.  

Sekretariatet består af en fuldtidsmedarbejder og en freelanceskribent, der skriver artikler til 

vores sider i Døvebladet, der udkom 7 gange i 2016. Sidst på året valgte bestyrelsen at ansætte 

endnu en medarbejder; en projektmedarbejder til 5 timer om ugen. Projektmedarbejderen har 

fokus på børn og unge under 18 år, et område som vi har forsømt de seneste år.  
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Der har været fokus på at få gennemført arrangementer i henhold til DDUs vision – og det er 

også lykkedes. Vi har også forsøgt os med at gennemføre aktiviteter over nettet via. webkame-

raer, så man kunne følge med over nettet og stille spørgsmål via. chatfunktionerne. Det har 

været meget lærerigt og det er bestemt noget vi vil fortsætte med.  

På det politiske plan har sekretariatet, sammen med tre andre brugerorganisationer, udarbej-

det et politisk dokument vedrørende tolkeområdet. Dokumentet er næsten færdigt og vil blive 

præsenteret i starten af 2017. 

Der er også indledt undersøgelser, der handler om at skabe en mere transparent og overskuelig 

foreningsstruktur hos DDU og de lokale ungdomsafdelinger. Bl.a. arbejdes der på at DDU tager 

sig af kontingentindbetalingerne for lokalforeningerne, så medlemmerne bedre kan mærke at 

de er en del af en større organisation – man opnår medlemskab hos både DDU og den lokale 

forening for en pris. Efterfølgende er der indledt samarbejde med DDL, Danske Døves Landsfor-

bund, om man også kan blive medlem af DDL i samme ombæring. Det betyder flere medlems-

fordele til de unge og hele organisationen bliver overskuelig. DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, 

har været med fra sidelinjen og der er sørget for at retningslinjerne er blevet fulgt. Der ventes 

en afklaring i løbet af starten af 2017. 

Økonomisk har det ikke været et godt år – i forhold til 2015 har vi modtaget 75.000 kroner 

mindre til driften. Det påvirker helt klart årets resultat. Der vil blive taget hånd om den økono-

miske del af driften i 2017, hvor der allerede nu er lagt planer for hvordan vi kan få vendt udvik-

lingen. Men i henhold til de forskellige arrangementer, så har ingen af dem givet underskud.  

Der har været en del udfordringer med at få medlemsregisteret til at passe sammen med de 

kontingentindbetalinger vi modtager løbende. Dels fordi vi har skiftet regnskabsprogram og 

dels fordi medlemmerne glemmer at melde flytning eller ny mailadresse. Konsekvensen har 

været at vi var tæt på at ryge under DUF’s spærregrænse på 150 medlemmer sidst på året. Men 

efter en god indsats fra både sekretariat og bestyrelse, fandt vi frem til de sidste skyldnere og 

kom et godt stykke over grænsen. I 2017 er det en prioritet at få fuldstændigt styr på medlems-

listen. 

Sekretariatet ser fem til at komme i gang med et ’smertefrit’ og udbytterigt år i 2017. 

 

 



Danske Døves Ungdomsforbund               Årsrapport 2016 13 

 

Bestyrelsen generelt  

I 2016 var der 9 forskellige arbejdsgrupper under bestyrelsen, så hvert enkelt bestyrelsesmed-

lem havde deres egne ansvarsområder, som de skulle sørge for blev vedholdt. Dette oplevede 

bestyrelsen ikke som optimalt i forhold til motivationen samt på grund af manglende sparring 

og opbakning. Der vil blive ændret på strukturen i 2017. 

DDUs bestyrelse har afholdt 9 møder i løbet af 2016. I de tidligere år har møderne typisk varet i 

to dage, men i 2016 blev møderne afholdt af en dags varighed. 

 

Et udpluk af arrangementer i 2016: 

 

Herunder beskrives en række toneangivende arrangementer der er gennemført i 2016. Øvrige 

arrangementer kan findes under overskrifterne ’De forskellige udvalgs arbejde’ og ’Handicap-

puljen’. 

 

Generalforsamlingen 2016 

I 2016 blev generalforsamlingen afholdt i Vejle, i samarbejde med den lokale ungdomsforening; 

TegnBølgen. Generalforsamlingen blev gennemført uden problemer, selvom der var nogle fejl 

og mangler i årsregnskabet.  

Efterfølgende blev der inviteret til middag og fest med temaet ’Disney & Eventyr’ af Tegnbøl-

gen.  

 

Distortion 2016  

Både den 1. og 2. juni skød Distortion 2016 i gang – og målet var at synliggøre tegnsprog og 

lære folk tegnsprog i uformelt omfang – og de belønnedes med en øldåse. Arbejdsgruppen be-

stod af to fra bestyrelsen og to medlemmer. De sørgede for planlægning og praktiske ting så-

som at skaffe bluser, indkøb mm. Under disse to dage hvor Distortion foregik, var der 10 frivilli-

ge pr. dag - med henblik på at mange frivillige skulle være spredt ud som muligt ◊ hvilket var 

ideelt. Der var tid til individuelle pauser eftersom vi var nok. Selve konceptet og gennemførelse 

af arrangementet var en stor succes at vi gerne vil arrangere det igen i 2017 - med en tanke om 
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at det er DDU’s medlemmer som sørger for det samt der vil være en tovholder fra DDU-

bestyrelsen som støtte.  

 

Sociale ydelser, debataften 

Som direkte konsekvens af en henvendelse til vores generalforsamling ønskede DDU at bringe 

emnet "sociale ydelser" til debat, da emnet er blevet meget diskuteret i forskellige miljøer i 

døvesamfundet. Vi ønskede at finde ud af hvad der var fakta og hvad der var rygter og derfor fik 

vi jurist Helena Gade til at holde et oplæg om loven omkring sociale ydelser. Det blev til mange 

gode diskussioner og meningsudvekslinger. 

 

Forsøg med livearrangementer/Skype 

Da DDU er en landsdækkende organisation var det vores ønske at nytænke måden vi afholder 

vores arrangementer på. Et forsøg på dette var livestreaming af vores arrangementer, så vores 

medlemmer og andre interesserede kunne følge med i foredraget og blive oplyst på trods af at 

de ikke fysisk var til stede. Første forsøg var gennem Skype, hvor folk mødte op enten i Køben-

havn eller i Vejle til et foredrag. Andet forsøg var i samarbejde med Frontrunners, hvor et op-

læg blev afholdt udelukkende på vores Facebook-side. Vi har evalueret disse indsatser og vur-

derer, at interessen er der - men at vi helst skal fokusere på arrangementer, foredrag eller 

workshops hvor folk fysisk er til stede. 

 

De forskellige udvalgs’ arbejde: 

Strukturudvalget  

Udvalget havde det overordnede ansvar i forhold til udarbejdelsen af den udvidede version af 

arbejdsprogrammet sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilket blev fremlagt til vores 

generalforsamling i Vejle i 2016. Visionen for 2016-2020, strategi samt arbejdsprogrammet for 

2016-2018 blev godkendt af generalforsamlingen. 

Strukturudvalget lavede også løbende ad hoc arbejde efter behov. 
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Økonomiudvalget 

Det er desværre forventeligt at årets resultat bliver negativt, da driftstilskuddene fra både 

DUF’s tipsmidler og private bidragsydere er sænket betydeligt. Vi har, minimum, modtaget 

75.000 kroner mindre i 2016 i forhold til året før.  

Det er naturligvis bekymrende, men egenkapitalen er stadig stor nok til at DDU kan overleve 

dette dårlige regnskabsår. Der er allerede taget initiativer til at få vendt udviklingen og vi er 

fortrøstningsfulde omkring fremtiden på den økonomiske plan. 

 

Kommunikations- og medieudvalget 

Der er løbende arbejdet med opdatering af den nye hjemmeside og der er lavet nyt brevpapir 

for at skabe en mere synlig rød tråd igennem organisationen. Der er også kigget på hvordan 

man kunne optimere kommunikationskanalerne, da der både er Facebook, Instagram og 

hjemmeside. Der blev opnået enighed om at man bruger Facebook og Instagram til at ’fasthol-

de’ kontakten med medlemmerne via. billeder, videoer og tekst. Mindre nyheder fra eksempel-

vis DNUR eller EUDY sættes også på Facebook. Hjemmesiden bruges udelukkende officielt, det 

er også derfor der ikke er så meget ’liv’ på hjemmesiden som på Facebook.  

 

Foreningsudvalget  

Ungdomsforeningerne er vigtige for DDU, og i 2016 blev det besluttet at arrangere ungdoms-

foreningsseminar i Snekkersten, hvor vi brugte weekenden på at diskutere nuværende tiltag og 

fremtiden. DUF kom også forbi og holdt foredrag om kommunikation, arrangementer og med-

lemmer. Der blev også besluttet at der skal være et bedre tværgående samarbejde, hvorfor der 

blev etableret en lukket Facebook gruppe for foreningernes bestyrelser. Ydermere tog DDU 

også ud på ‘Tour de ungdomsforeninger’, hvor vi besøgte ungdomsforeningernes bestyrelses-

møder og fik en god indsigt. Her blev der også besluttet at arrangere et ungdomsforeningsmø-

de, som skulle ske forår 2017 - således at vi alle mødes 2 gange om året. 
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Medlemsudvalget 

Det har været et svært år, da det ikke har været let at gennemskue vores medlemsregister bl.a. 

grundet skifte af regnskabsprogram. Der har også været flere medlemmer, der har udtrykt at de 

mangler at føle at de er medlem af DDU. Der mangler medlemsfordele. 

Derfor har fokus været på at skabe en overordnet plan for hele organisationen (som beskrevet i 

sekretariat-afsnittet) og der arbejdes fortsat på dette.  

 

Uddannelsesudvalget 

DDU har en uddannelseskonsulent tilknyttet, en socialrådgiver der arbejder frivilligt for DDU. 

Desværre har der ikke været den store behov for at modtage vejledning fra konsulenten, men 

der arbejdes på at gøre opmærksom på medlemmernes muligheder for at få råd og vejledning. 

Der arbejdes også på at oprette en studenterforening under DDU, samt gennemføre en uddan-

nelsesmesse. Alt dette forventes realiseret i starten af 2017.  

 

Internationalt udvalg  

Der er sket spændende ting, internationalt.  

 

I Danmark har Castberggaard (Døves Højskole, ved Hedensted) arrangeret et Erasmus+ projekt, 

der går ud på et to uger langt workshop/kursus for døve unge fra Danmark, Belgien, Spanien, 

Kosovo og Albanien. Det har været et hårdt, men udbytterigt ophold for de danske DDU-

medlemmer, der deltog. 

 

På det nordiske plan blev der er i sommeren gennemført nordisk juniorlejr i Norge og nordisk 

ungdomslejr på Island. Vi sendte 4 juniorer og 1 leder til Norge, hvor der bl.a. blev prøvet raf-

ting og friluftsaktiviteter. Til Island sendte vi 25 unge og en leder afsted til en masse workshops 

og naturoplevelser. Ungdomslejren blev fuldbooket på bare 2 dage. Der blev også gennemført 2 

DNUR-møder (Døves Nordiske Ungdoms Råd) i løbet af året, hvor DDU var vært for mødet i 

efteråret.  
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Omkring DNUR-arbejdet, så har DDU siden 2014 haft værtskabet for Dövas Nordiska Ungdoms-

råd, hvor vi gennem tiden har haft forskellige arbejdsgrupper. I 2016 besluttede DDU at om-

strukturere fremgangsmåden, så vores formand Benjamin Trock har rollen som DNUR-

koordinator. DNUR afholdte to møder i 2016, hvor den første var i Reykjavik, Island og den an-

den i København, Danmark. Danmark var repræsenteret af Netta Keski-Levijoki i Island og af 

DDU-bestyrelsesmedlemmerne Caroline Seiler og Simon Bak til mødet i København.  

DNUR arrangerede to lejre i 2016; Nordisk Juniorlejr i Norge med 4 danske deltagere samt Nor-

disk Ungdomslejr i Island med 25 deltagere. 

 

På det europæiske plan blev der (også) gennemført europæisk juniorlejr i Norge og europæisk 

ungdomslejr i Sverige. Danmark sendte deltagere til begge lejre og i forlængelse af den europæ-

iske ungdomslejr blev der gennemført generalforsamling for EUDY (European Union for the 

Deaf Youth). En dansk DDU-medlem, Danny Canal, blev valgt ind i bestyrelsen.  

 

Sekretariatet har næsten ugentligt kontakt med medarbejdere hos både DNUR og EUDY, hvilket 

viser at interessen for samarbejde er stort.  

 

På verdensplan har DDU fortsat Ghana-projektet, hvor vi forsatte samarbejdet efter forunder-

søgelsen (December 2015). I begyndelsen af 2016 brugte vi tid på at søge til den næste fase, 

pilotprojektet. I april 2016 blev det godkendt og dernæst var det meningen at der skulle afvikles 

en lejr for unge ghanesere i august 2017. Desværre mistede vi GNADYWs formand, Benjamin 

Kwadwo Bekoe, som har været en af de største drivkræfter i projektet. Projektet blev derfor 

udsat. Undervejs blev den danske arbejdsgruppe også udvidet, hvor vi fik Nelli-Sofia med i sta-

ben. Andreas og Nelli-Sofia tog til Ghana ultimo december 2016 til medio januar 2017 og obser-

verede en succesfuld lejr samt generalforsamling, hvor GNAD-YW efter 8 år endelig fik en ny 

bestyrelse. Ghana-projektet forsætter i 2017. 

 

Frivilligeudvalget 

Tanken bag frivilligeudvalget var at skulle have rollen som “tovholder” for hvert arrangement. 

Tanken var god, men desværre var der færre arbejdsgrupper end forventet hvilket gjorde at jeg 
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ikke havde nok at lave. Og desuden overlapper udvalget andre udvalg da hele organisation kø-

rer på frivillig basis - hvilket betød at jeg automatisk i større eller mindre omfang hører til alle 

udvalg - som ærligt talt har været en smule frustrerende og forvirrende.  

Men undervejs fik jeg et hovedansvar for DDU’s årlige frivilligfest som er en takkefest for frivilli-

ge, som har gjort en indsats for DDU mellem 2015 september og 2016 september. Ideen med 

frivilligfesten var blevet ændret lidt, da DDU bestyrelsen ville også tilbringe en hel dag med fri-

villige i stedet for kun til fest. Derfor blev der også arrangeret et arrangement om formiddag 

som omhandlede Mindfulness af Marlene Steenberg med henblik på at skabe kontakt til sig selv 

samt at forstå sig selv som den enkelte person med kulturbaggrund såsom døvekultur, hvilket 

var ideelt. Men fremmødte var færre end til selve festen.  

Festen var en stor succes - og alle havde det sjovt. Drinks blev serveret og der blev også skaffet 

4 frivillige medhjælpere som sørgede for oprydning, genopfyldning af buffet mm.  

Til næste frivilligfest 2017 håbes der at kunne foregå i Jylland eftersom DDU er en landsdæk-

kende organisation.  

 

Unge og børn under 18-udvalget  

Det har vist sig at der foreligger et kæmpe arbejde i henhold til at rekruttere unge under 18 år 

til DDU. Det skyldes to ting; de helt unge føler ikke at de har behov for at være medlem og DDU 

har ikke nok aktiviteter målrettet den gruppe. Bestyrelsen har derfor taget konsekvensen ved at 

ansætte en projektmedarbejder, der har fokus på dette område. Der er også et større antal 

børn og unde under 18 år, der har døve forældre og dermed er tegnsprogsbruger. DDU vil ger-

ne give tilbud til denne målgruppe og det er også noget vores nye projektmedarbejder har fo-

kus på.  

 

Handicappuljen  

DDU plejer at søge om midler fra Socialministeriets handicappulje, til arrangementer. 

I starten af året blev der gennemført et foredrag af et døvt medlem af det europæiske parla-

ment, Ádám Kósa. Det var et spændende foredrag med en masse spørgsmål og diskussioner 

efterfølgende.  
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Efter sommerferien gennemførte lokalafdelingen TegnBølgen to arrangementer; det ene var 

’Donorbarn’, et todages arrangement med oplæg og workshops omkring donorbørn og single-

forældre. Arrangementet blev rigtigt godt og fremmødet var stort. Det andet arrangement var 

’Overvind din grænse’, hvor man holdt oplæg omkring det at skubbe til sine egne grænser og 

det blev efterfølgende også prøvet af, i praksis, på en forhindringsbane. 

 

Sidst på året arrangerede DDU et skattekursus. Formålet med arrangementet var at tanken om 

der er mange unge, som ikke er helt trygge ved at navigere sig rundt på www.skat.dk. Tingene 

som evt. hovedkort, bikort, frikort samt års- og forskudsopgørelse, fradrag mm. kan være me-

get forvirrende. På trods af at der er enkelte vejledninger i brug af siden, vil der været godt med 

et kursus på basis af tegnsprog med mulighed for uformelle spørgsmål og dialog. Arrangemen-

tet i samarbejde med Absalon, var blevet gennemført med en stor succes på ca. 45 fremmødte 

- og oplægsholderen var Søren Winkel, som har en stor viden indenfor skatteområdet. Delta-

gerne har haft en stor fornøjelse af oplægget, og har fået meget stort ud af det. Vi blev opfor-

dret til at arrangere et nyt skattekursus med henblik på uddybelse og evt. fortsættelse af nogle 

områder såsom fonde.  

http://www.skat.dk
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse 

nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ung-

domsformål. 

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  Årsrapporten er aflagt i danske kro-

ner. 

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-

guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-

kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra-

gå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-

rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
Indtægter 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.  

 
Udgifter 
Udgifter omfatter bl.a. omkostninger til administration, lokaler, kontingenter mv. Udgifter indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 
Skat 

 Foreningen er ikke skattepligtig. 
 
BALANCEN 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 

 Hensættelser 
Tilskud fra fonde og foreninger, som ikke er anvendt i regnskabsåret og som tilskudsyder har 
accepteret overført til næste år. 
 

 Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.  
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RESULTATOPGØRELSE
1. januar - 31. december

Note 2016 2015

Kontingentindtægter 1 69.100 57.105
Tilskud mv. 2 486.795 659.510
Indtægter vedr. lejre, konferencer mv. 3 390.035 327.022
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 945.930 1.043.637

Kontingenter, DUF mv. 4 13.817 13.606
Udgifter vedr. lejre, konferencer mv. 3 423.202 400.297
Møder, internationalt arbejde mv. 5 18.005 42.434
AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT 455.024 456.337

DÆKNINGSBIDRAG 490.906 587.300

Lønninger og personaleomkostninger 6 405.066 451.300
Lokaleomkostninger 7 68.648 74.239
Administrationsomkostninger 8 167.921 190.548
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT 641.635 716.087

ORDINÆRT RESULTAT -150.729 -128.787

Finansielle indtægter 0 0
Finansielle udgifter 3.212 3.437

ÅRETS RESULTAT -153.941 -132.224

Antal godkendte medlemmer under 30 184 226

Antal medlemmer i alt 286 417
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2016 2015

Tilgodehavender 11 23.116 59.776
TILGODEHAVENDER I ALT 23.116 59.776

Kassebeholdning 2.831 1.566
Indestående i Nordea 12 1.004.596 1.058.519
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 1.007.427 1.060.085

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.030.543 1.119.861

AKTIVER I ALT 1.030.543 1.119.861
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BALANCE  31. DECEMBER

PASSIVER Note 2016 2015

Egenkapital pr. 1. januar 742.833 875.057
Overført af årets resultat -153.941 -132.224
EGENKAPITAL I ALT 588.892 742.833

Hensættelser / øremærkede tilskud 13 36.949 78.006
HENSÆTTELSER I ALT 36.949 78.006

Anden gæld 14 404.702 299.022
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 404.702 299.022

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 441.651 377.028

PASSIVER I ALT 1.030.543 1.119.861
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Note 2016 2015

Resultat før afskrivninger -153.941 -132.224
Ændring i tilgodehavender 36.660 -39.821
Ændring i gæld og hensættelser 64.623 -171.435
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET -52.658 -343.480

ÆNDRING I LIKVIDER -52.658 -343.480

Likvider primo 1.060.085 1.403.565
LIKVIDER ULTIMO 1.007.427 1.060.085
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NOTER

2016 2015
1. KONTINGENTER
Aktive medlemmer 48.400 45.200
Støttemedlemmer 20.700 11.905

69.100 57.105

2. TILSKUD MV.
Mosgaard 0 83.700
Gaver, salg og andre tilskud 11.795 10.108
Handicappuljen (regulering vedr. tidligere år) 0 59.702
Administrationsindtægter 0 6.000

11.795 159.510
Modtaget DUF-tilskud i året 475.000 500.000

486.795 659.510

3. LEJRE OG KONFERENCER MV.

Ridelejr
Tilskud fra Handicappuljen 0 10.000
Udgifter 0 -5.000

0 5.000

Nordisk ridelejr
Indtægter, deltagergebyr 0 20.994
Udgifter 0 -35.500

0 -14.506

Foredrag om kost og sundhed
Tilskud fra Handicappuljen 0 9.500
Udgifter 0 -16.079

0 -6.579

Foredrag med Adam Kosa
Indtægter, deltagergebyr 980 0
Tilskud fra Handicappuljen 0 13.207
Udgifter -13.462 0

-12.482 13.207
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NOTER

2016 2015

Politisk Workshop / debataften
Tilskud fra Handicappuljen 0 2.935
Udgifter 0 -685

0 2.250

Europæisk junior/børnelejr
Indtægter, deltagergebyr 4.372 2.250
Tilskud 7.275 12.000
Udgifter -6.419 -14.084

5.228 166

Nordisk Juniorlejr
Indtægter, deltagergebyr 21.300 0
Udgifter -17.417 0

3.883 0

Tema- og debataften (Tolkebrugeraften)
Fonde og legater 0 5.280
Udgifter 0 -5.280

0 0

Europæisk Ungdomslejr
Indtægter, deltagergebyr 6.681 0
Udgifter -6.708 0

-27 0

Det Nordiske Ungdoms Rådsmøde (DNUR)
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Fonde og legater 0 16.000
Udgifter (tidligere år) -11.005 0

-11.005 16.000

Nordisk Ungdomsseminar (NUS)
Indtægter, deltagergebyr 900 3.360
Udgifter 0 -3.495

900 -135

Klubseminar
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Fonde og legater 0 55.000
Udgifter 0 -57.370

0 -2.370
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NOTER

2016 2015

Ungdomsforeningsseminar
Fonde og legater 43.616 0
Udgifter -42.650 0

966 0

Verdens ungdomslejr
Indtægter, deltagergebyr 0 5.232
Udgifter 0 -5.232

0 0

DNUR
Retur, NVC-Fondspenge 0 -33.984
Udgifter 0 -66.995

0 -100.979

Nordisk Ungdomslejr
Indtægter, deltagergebyr 50.881 0
Udgifter -59.519 0

-8.638 0

UddannelsesWeekend
Tilskud fra Handicappuljen 0 3.995
Udgifter 0 -3.995

0 0

Sprogrejse USA
Indtægter, deltagergebyr 0 17.500
Tilskud 0 100.000
Udgifter 0 -99.984

0 17.516

20 års jubilæum
Indtægter, deltagergebyr 0 4.904
Udgifter 0 0

0 4.904

Nordisk Juniorlejr/børnelejr
Indtægter, deltagergebyr 0 12.000
Tilskud 0 20.000
Udgifter 0 -31.679

0 321
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NOTER

2016 2015

Overskrid din grænse
Indtægter, deltagergebyr 300 0
Tilskud fra Handicappuljen 15.000 0
Udgifter -15.325 0

-25 0

Donorbarn
Indtægter, deltagergebyr 2.100 0
Tilskud fra Handicappuljen 28.959 0
Udgifter -31.059 0

0 0

DNUR møde
Tilskud 16.057 0
Udgifter -16.057 0

0 0

Ghana projekt
Tilskud DUF 166.699 0
Udgifter -149.687 0

17.012 0

WIGN
Tilskud 7.500 0
Udgifter -8.876 0

-1.376 0

Skattekursus
Indtægter, deltagergebyr 515 0
Tilskud fra Handicappuljen 2.600 0
Udgifter -2.478 0

637 0

Generalforsamling
Indtægter 13.850 9.950
Udgifter -26.267 -12.160

-12.417 -2.210

Andre indtægter
Deltagerindbetalinger 450 2.915
Andre indtægter 0 0

450 2.915
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NOTER

2016 2015

Andre udgifter
Distortion -10.934 0
Brainstormsmøde 0 -3.595
WIGN 0 -677
Reddet af tegnsprog 300 -2.074
Andre møder -5.639 -2.429

-16.273 -8.775

Indtægter i alt 390.035 327.022
Udgifter i alt -423.202 -400.297

-33.167 -73.275

4. KONTINGENTER, DUF MV.
DUF 4.500               4.500               
SUMH 1.700               1.700               
Dansk Erhverv 6.309               6.213               
EUDY 1.308               1.193               

13.817 13.606

5. MØDER, INTERNATIONALT ARBEJDE MV.
Bestyrelsesmøder 16.748 16.751
Klub- og medlemsmøder 2.939 1.873
European Union of the Youth Deaf 0 2.037
Tegnbølgen 0 9.000
Fest for frivillige / mindfullnessworkshop (tilskud på kr. 25.000) -8.425 10.680
Diverse udgifter 6.743 2.093

18.005 42.434

6. LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER.
Lønninger inkl. feriepenge 377.207 424.464
Pension 19.258 0
Regulering af feriepengeforpligtelse 2.028 21.038
Andre lønninger 2.500 0
ATP, AER og barselsfond 1.950 1.503
Arbejdsgiver udgifter 0 0
Diverse personaleomkostninger 2.123 4.295

405.066 451.300
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NOTER

2016 2015

7. LOKALEOMKOSTNINGER.
Husleje 52.913 54.188
El, vand og varme 2.601 2.402
Rengøring 0 4.625
Forsikring 13.134 12.774
Diverse lokaleomkostninger 0 250

68.648 74.239

8. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.
Kontorartikler 1.405 422
Annoncer og reklame 0 9.301
Fundraising 12.685 0
Porto og gebyrer 11.005 12.962
IT omkostninger 19.201 24.462
Hjemmeside 349 34.403
Småanskaffelser og inventar 5.851 294
Kontingenter 643 884
Revision inkl DUF-ansøgning 21.875 21.875
Regnskabsmæssig assistance 40.000 46.100
Tilskud lokalafdelinger 24.463 1.500
Repræsentation og gaver 3.123 14.575
Tab 22.067 19.270
Kassedifference 176 0

167.921 190.548
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NOTER

2016 2015

11. TILGODEHAVENDER
Debitorer, medlemer 41.337 19.270
Andre tilgodehavender 0 59.776
Udlån Tegnbølgen 23.116 0
Nedskrivning på tilgodehavender -41.337 -19.270

23.116 59.776

12. LIKVIDE BEHOLDNINGER
Nordea, driftskonto 824.866 1.036.883
Nordea, arrangementer 19.512 2
Nordea, Talent S 0 0
Nordea, Handicappuljen 140.545 10.097
Nordea, DNUR 19.673 11.537

1.004.596 1.058.519

13. HENSÆTTELSER/ØREMÆRKEDE TILSKUD
Børn og unge (legat) 0 25.000
Seminar og NUR 27.943 44.000
Castberg 9. Ø. 9.006 9.006

36.949 78.006

14. ANDEN GÆLD
Handicappuljen 2014 106.758 106.758
Handicappuljen 2015 93.810 93.810
Handicappuljen 2016 86.161 0
Danske Døves Landsforbund -1.224 -1.224
A-skat og AM-bidrag 10.547 10.614
ATP 1.704 810
Feriepenge 46.498 44.472
Momstilsvar 8.573 8.573
Afsat revision og regnskabsmæssig assistance 51.875 35.209

404.702 299.022
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