
REFERAT  
 

Dato: Lørdag d. 11. juni 2016 
Tid og sted: kl. 10.00-16.30 
Måltider: Frokost klokken 12 og aftensmad klokken 19.  
Ordstyrer: Benjamin Trock (BT) 

Referent: Michael Steenberg (MS) 
Forhindret: Emilie Mahler (EM) 
 

Punkt 

  
1. Velkomst 

 
 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 
 To-do listen gennemgås 

Gennemgået – visse opgaver mangler. Færdiggjorte punkter slettes efter bestyrelsesmødet. Ikke 
færdiggjorte punkter anbefales overstået inden sommer. 

 Opdateringer fra alle 

BT – Har haft flere møder i DDU-regi. Har også haft travlt i privaten pga. eksamener. Kan fortælle, at 
Jeppe Vestenaa er ny medlem af forretningsudvalget.  
CS – Disortion blev en stor succes. Mere herom senere. Er ved at lave forberedelser for 
medlemsudvalget, så udvalget kan komme i gang. 
MS – Har især haft travlt med de lejre, der sker til sommer. Møder med bl.a. DNTM og Wign. 
Arbejder p.t. med kontingentsystemet.  
SB – Har haft en ’død’ periode, men vil fokusere på designopgaverne fra nu af. 

MJ – Arbejder sammen med CS omkring medlemsudvalget. Døvebladet går fint.  
TS – B&U under 18, har brugt tid på at afklare ansvarsområdet. Regner med at deltage til 
landslejren til sommer.  
NMS – Er gået i gang med planlægningen til foreningsseminaret. Har travlt med Ghanaprojektet – 

mere herom senere. 
 

 
2. TEMA: HANDICAPPULJE 2016 
 
Der er søgt om 300.000 kroner. Vi har kun modtaget 200.000 kroner. Derfor skal vi under punktet 
Handicappulje 2016 diskutere hvilke arrangementer vi ønsker fokus på.  

 
I bedes venligst kigge kort på projektbudgetterne på mail før mødet. 
 
Bestyrelsen har måttet skære 100.000 kroner i ansøgningerne – projekterne er blevet valgt og disse får 
besked i uge 24. 
 

 
3. Generelt 
 

Tidligere arrangementer 
 Tegnsprogsfestival, 14. maj 2016 

o Børnehjørnet 

En rigtig god dag med mange børn. Positiv oplevelse.  
o DDU-bod 

Det gik godt, vi fik også nye tegn ind på Wign. To personer til arbejdet var for lidt, da der 
både skulle tales om både Wign og DDU. De 20.000 kr. var godt givet ud. Men vi savner et 
’tak’ fra dem. MS beder om regnskabet fra arrangørerne. 

 Distortion, 1-2 juni 2016 
Stor succes. Der skal laves en video herom. Efterfølgende kom der en diskussion om at genindføre 

instagram hos DDU. MJ er på sagen.  

 
Kommende arrangementer 
 Debataften om sociale ydelser, 13. juni 2016 

Gennemføres i Kbh og Vejle mandag den 13/6. Skype tages i brug, så begivenhederne gennemføres 
samtidigt. En times oplæg af jurist + debat. Vigtigt med debat, da det indgår i DDUs vision 2016-

2018. DDU påtager sig opgaven om at orientere og oplyse med fakta. DDU påtager sig ikke ansvaret 
for at føre evt. arbejdsopgaver videre fra debatten. 

 Landslejr 
MJ + MS deltager til landslejren til sommer - detaljer aftales nærmere med BT og Palle 
Gammelgaard.  

 Nordisk Juniorlejr (Norge), 4. juli til 10 juli 2016 
Alt fint. 



 Europæisk Ungdomslejr (Sverige), 8. juli til 17. juli 2016 
Alt fint. 

 EUDY Generalforsamling (Sverige), 14. juli til 17. juli 2016 

Alt fint. 
 Europæisk Juniorlejr (Norge), 19. juli til 26. juli 2016 

Alt fint. 

 Nordisk Ungdomslejr (Island), 25. juli til 31. juli 2016 
Alt fint. Der er modtaget en del afbud, men alle har fået solgt deres billetter.  

 Foreningsseminar, 1-2 oktober 2016 
Er under bearbejdelse – vi glæder os. 

 Uddannelsesdag, november 2016 
Er godkendt via. handicappuljen. MS giver de ansvarlige besked. 

 Døveforeningen af 1866s 150 års jubilæum, 18. til 20. november 2016 
Døves Kirke ønsker at arrangere noget for de unge, MS er på sagen. CS kigger på Instagram-
konkurrencen. DDU holder åbent hus, MS undersøger det nærmere.  

 Nordisk Kulturfestival, sommer 2018 

Enighed om at kulturfestivalen skal hænge sammen med Nordisk Ungdomslejr. MS underretter DDL 
herom og en arbejdsgruppe oprettes derfra. 

 

Andet 
 Gert Badens Mindepris 

Rikke Hansen får prisen. Nogle bestyrelsesmedlemmer er i tvivl om det nu var den rigtige beslutning, 
da det er tale om en længere periode. Men på grund af kort tidsfrist blev Rikke valgt. Alle er dog 
enige om at det er et godkendt valg. 

 Reaktioner på e-mails m.m. 
BT efterlyser en bedre reaktionssans ifm. DDU-mails. Brug gerne Telegram til at gøre opmærksom 

på vigtige mails. 
 Ghana 

Ansøgningen er blevet godkendt, kun pengene mangler. Har haft et godt møde med DUF omkring 
projektet. En fjerde gruppemedlem er blevet valgt; Nelli-Sofia Tarvarjärvi. Lejr til efteråret. 

 Nedlæggelse af Gentlemen’s Finest 
Meget få kom. BT deltog. Enighed om at det er en meget ærgerlig situation, som vi kun kan lære af. 

 Brev fra TegnBølgen 
MS og NMS deltager i et møde med Tegnbølgen mandag den 13/6. Vi glæder os til at få en afklaring 
og komme videre med det gode samarbejde. 

 Samarbejde med Castberggård 
BT har haft et møde med Castberggaard. De er bl.a. interesserede i at arrangere lederkurser og 
overlevelsesture sammen med DDU. Teen-Camp var også på dagsordenen, hvor der bl.a. inkluderes 
CODA-børn. Frontrunners & DDU samarbejde blev der også talt om; vi skal kunne udnytte hinandens 

muligheder. DDU (MJ og CS) vil spørge Castberggaard om de må sige noget ved Familiehøjskolen i 
uge 27+28. 

 Samarbejde med Palle Gammelgaard 
Palle er arrangør af landslejren, en lejr for danske børn og unge i folkeskolealderen. 40-45 deltagere 
regnes at deltage i år. DDU kommer og holder oplæg til lejren. Det er uhyre vigtigt at komme i 

kontakt med den målgruppe og vigtigt at få fat på deres forældre. Vi glæder os til at komme og 
møde de unge.  

 Nyt om WIGN 
MS informerer at der har været møde mellem DDU og DNTM om Wign og tegnbank generelt. Wign 
kan gå en spændende fremtid i møde, vi glæder os til at følge processen. 

 DDU Intern 
Vi skal være bedre til at bruge DDU Intern. Bl.a. ligger vores to-do lister her. 

 Diverse orienteringer fra sekretariatet 

MS orienterer om den seneste tids arbejde og at man ser frem til en mere ’rolig’ periode gennem 
sommeren, så man kan nå at afslutte de mange andre sager, der ligger og venter på en afslutning. 
 

 
 4. Video: Om ansvarsområder samt indholdet af arbejdet 
 

Udsat til efter sommer. 

 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde er 20. august. 
Rigtig god sommer! 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 
Bilag 1 
 
2016 

 

Måned Dato Emne 

Maj 17.05 
23.05 

Tegnsprogsfestival – Børnehjørnet og DDU-bod 
Debataften om sociale ydelser 

Juni 01.06 
02.06 

Distortion – Tegnsprogsbod 
Distortion - Tegnsprogsbod 

Juli   

August   

September  Debataften 
”Ud i naturen” udflugt for 13-17-årige 

Oktober  Lederkursus 
Undersøgelse om døve børn og unge 

November  Debataften 
Uddannelsesdag 

December   

 

2017 
 

Måned Dato Emne 

Januar  Debataften 



Videoserie om vores ungdomsforeninger 

Februar  Seminar om frivillighed 

Marts  Debataften 

April  ”Ud i naturen” udflugt for 13-17-årige 
Generalforsamling 

Maj  Debataften 

Juni   

Juli   

August  Debataften 
”Ud i naturen” udflugt for 13-17-årige 

September   

Oktober  Debataften 

November   

December   

 
 

2018 
 

Måned Dato Emne 

Januar  Debataften 

Februar   

Marts  Debataften 
Generalforsamling 

April   

Maj   

Juni   

Juli  Nordisk Ungdomslejr i Danmark 

August   

September   

Oktober   

November   

December   

 


