REFERAT
Dato:
Tid og sted:
Måltider:
Ordstyrer:
Referent:
Forhindret:

Lørdag d. 20. august 2016
kl. 9.00-16.00
Frokost klokken 12.
Benjamin Trock (BT)
Michael Steenberg (MS)
Simon Bak (SB), Thishan Sriganesamoorthy (TS), Caroline Seiler (CS) og Mads Jensen
(MJ)

Punkt
1. Velkomst


Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden anmærkninger. Bemærk at der ikke er tema i dag og at der kun er 2
bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant i dag.



To-do listen gennemgås
Gennemgået. De opgaver, der er færdige bliver slettet af MS. Resten bedes kigge opgaverne
igennem.



Opdateringer fra alle
BT – Har været og er presset med flere ting som jobsøgning, fuldtidsarbejde (vikariat) og sygdom i
familien. Regner stærkt med at vende tilbage for fuld kraft omkring september. NMS mindede om at
man skal være bedre til at æde sin stolthed og sige fra i tide.
EM – Har haft en god, lang ferie. Har travlt, da hun skal til re-eksamen. Synes det er svært at finde
opgaver til sig selv og kende rammerne herom. Da mange af opgaverne flyder ud over hinanden.
NMS og BT siger at EM ikke skal være bange for at bare gå i gang. HVIS der dukker problemer op
senere, kan vi tage dem med på vejen. EM er blevet interesseret i at supplere til hos
ungdomsforenings-udvalget.
NMS – Har haft en god ferie og kom tilbage med en hel masse, som I har set (mails m.m.). Hun
savner respons fra flere af bestyrelsesmedlemmerne. Der er mange ting, der står og ’venter’.



Orientering fra sekretariatet
MS – kom tilbage på pinden 25. august. Har haft en stille sommer, men kan desværre konstatere at
der STADIG mangler tilbagemedlinger fra Nets/DanID omkring adgang til medlemslister. Det er
frustrerende, men det hele skal nok falde på plads på et tidspunkt.
De manglende handicappulje-regnskaber er endnu ikke blevet indleveret – MS overtager fra nu af,
med undtagelse fra LGBT-træffet.
Ellers har dagene været rolige.

2. TEMA


Intet tema denne gang.

3. Generelt
Tidligere arrangementer


Landslejr
MS og MJ besøgte landslejren og mødte de unge. Det var en blandet oplevelse, da de unge var
interesserede og lyttede godt, men man kunne se at de ikke får opbakning til deltagelse m.m.
hjemmefra eller fra skolen.
DDU afventer kontakt fra Palle Gammelgaard mht. næste års lejr, hvor der kunne tænkes at
inddrage CODA børn, eventuelt.



Nordisk juniorlejr
Emilie Mahler var med som leder. Alt forløb smertefrit – vejret var imod lejren, men det blev
erstattet med glade smil.



Nordisk Ungdomslejr
Troels Madsen var med som leder. Ingen anmærkninger derfra – alt forløb supergodt.



Europæisk juniorlejr
Bianca Majgaard var med som leder. Hun gør opmærksom på at det hele var for strukturelt og især
for topstyret. Ikke altid behageligt. Men børnene havde det sjovt, hvilket var det vigtigste.



Europæisk Ungdomslejr
Ingen leder. Deltagerne havde en rigtig god uge med masser af diskussioner og workshops.



EUDY Generalforsamling
Forløb fint, hvor Danny Canal blev valgt ind. En portræt af ham kommer i næste nummer.
NMS påpeger at DDU skal have diskuteret retningslinjerfor udsendelse af delegerede til EUDY og
DNU møder/arrangementer. Hvem skal sendes afsted og hvorfor? Tages op til næste møde.



Besøg hos Tegnbølgen (Bestyrelsesmøde)
NMS og EM deltog. Ambitionsniveauet er højt. Der blev understreget at det er vigtigt med kontakt
med de lokale ungdomsforeninger. Der blev bl.a. diskuteret en fælles kalender og at man skal være
bedre til at dele hinandens aktiviteter.

Kommende arrangementer


Formandsskabsmøde 29. august
NMS, BT og MS deltager sammen med formandskabet fra DDL. Spændende at se hvad vi kommer til
at diskutere.



Ungdomsforeningsseminar 1.-2. oktober
Vi glæder os! Økonomien er på plads og vi skal til at finpudse programmet den 26. august.
Foreningerne har meldt tilbage at de kommer.



SDUF Generalforsamling 7.-9. oktober
Vi er stadig i tvivl om hvem der skal repræsentere DDU. Måske hilser vi gennem Netta/DNUR, mn vi
skal lige have vendt det med resten af bestyrelsen først. Men der skal laves en videohilsen, uanset
hvad! EM er på sagen.



Handicappulje-aktiviteter
Der mangler stadig nogle få budgetter, før vi kan komme videre. MS rykker for de manglende
budgetter. Evt. via. Skype, så kommunikationen lettes og misforståelserne undgås.



Døveforeningen af 1866s 150 års jubilæum, 18. til 20. november 2016
NMS kontakter Hougaard vedr. udsmykning af DDUs mødelokale. CS og MJ har ansvaret for
dagsaktiviteter til åbent hus – vi afventer nyt fra dem.



Nordisk Kulturfestival + NUL, sommer 2018
Arbejdsgruppen skal i gang. Men hvem er det? Vil Netta fortsætte, siden hun er flyttet til Finland? MS
kontakter Julie og hører hende ad. Vi skal også have arrangeret DNUR-møde i Danmark samt Nordisk
Ungdomslejr – Borrevejle Efterskole blev foreslået som location. MS arbejder videre herom.

Andet


Efterårsprogram (BT)
Der skal ses på tidsplanen og opgaverne skal igangsættes.
Skattekursus gennemføres i september. EM + CS
Ud i naturen gennemføres i oktober. BT
Lederkursus gennemføres i oktober. MS
Uddannelsesdagen gennemføres i november. EM



Kontingenter, Nets og BS. (MS)
MS afventer stadig adgangen til betalingsserivce, men den skulle være på trapperne. Julie Morville
står klar i kulissen til at hjælpe. MS kommer med en video til medlemmerne med information.



Møde omkring tolkeudredning / STUK d. 24.08
MS deltager – og DDL kommer med et referat. MS underretter medlemmerne herom efter
referatlæsningen.



Brev fra Tegnbølgen omkring underskudsgaranti (MS)
De modtagne informationer er ikke tilstrækkelige. MS kontakter Tegnbølgen og beder om mere
information.
Fremover skal al samarbejde med lokale ungdomsforeninger være aftalt og nedskrevet inden

udførelse, så der ikke opstår usikkerheder.


WIGN (MS)
En samarbejdskontrakt skal udarbejdes mellem DDU og Wign. MS har bedt DUF om assistance, da
DDU er i tvivl om hvor grænsen går mht. evt. indtjening, når DDU er en non-profit organisation.



Ghana (NMS)
Det går stille og roligt – kontaktpersonerne i Ghana arbejder i et andet tempo, men det hele ser
fornuftigt ud. Planen om et ungdomslejr sidst på året fastholdes. Derudover har man måttet minde
dem om at pengene fra DUF ikke er en donation men et samarbejde.



Frivilliglisten (EM)
EM har været i tvivl om rammerne for at være frivillig under DDU. Konklusionen er at kun dem, der
har været frivillige direkte under DDU, uden løn, er inviteret til frivilligfesten. Plus lokalforeningernes
bestyrelser/klubråd.



Uddannelsesvejleder (MS)
Opdatering fra møde med Marie Palle. Marie er interesseret i at fortsætte. Marie sender billeder +
information til MS, som sætter det op på hjemmesiden. MS åbner op for muligheder for at klikke på
’Uddannelsesvejleder’ på hjemmesiden.



25 års jubilæumsbog (MS)
Der mangler en ekstra person som tovholder i gruppen. Marie Palle er fortsat interesseret – der blev
talt om at anvende evt. ddu.dk/25 som ’historiebog’, i stedet for en fysisk bog. Opbakning. MS er på
sagen.



Generalforsamling 2017
MS kontakter Tegnbuen og spørger om de er interesserede i at afholde en generalforsamling + fest.



Reddet af Tegnsprog
MS arbejder videre med saxo.com mht. videre salg af bøger.

4. Video: Om ansvarsområder samt indholdet af arbejdet


Udsat fra juni – skal gerne i gang.

Dato for næste bestyrelsesmøde er 24. september.

