REFERAT
Dato:
Tid og sted:
Ordstyrer:
Referent:
Til stede:

Lørdag d. 24. september
kl. 09.00-16.00
Benjamin Trock (BT)
Michael Steenberg (MS)
Alle (NMS kom senere)

Punkt
1. Velkomst





Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Trivsel hos DDU
BT synes arbejdsdagen var rigtig god og effektiv. BT foreslår at de næste
arbejdsdage bliver selvfinansieret mht. forplejningen.
MJ føler tiden er gået superhurtigt og at der skulle bruges ekstra tid på at komme ind
i systemet. Men er klar til at tage det seriøst med DDU nu.
TS føler at hans arbejdsområde er svær (unge under 18), der sker ikke meget. Har
brug for input til hvad han der gøres. EM vil gerne hjælpe til.
SB føler energien er sluppet lidt ud, det var sjovere at arbejde med det abstrakte
(vision, arbejdsprogram), men nu er det færdigt og det er blevet lidt kedeligt. BT
foreslår udarbejdelsen af en kommunikation strategi - SB kigger på det.
EM har haft travlt med skattekurset og uddannelsesdagen. Føler at der er kommet ny
energi ind efter sidste møde. Ros fra resten af bestyrelsen mht. skattekurset.
CS er netop begyndt på Frontrunners, der sker mange ting p.t. Glæder sig til når der
kommer lidt mere ro på.
Gennemgang af to-do liste
BT gennemgår. Bestyrelsen kan selv gå ind og udføre de opgaver, der mangler.

2. Arrangementer og projekter
Projekter


Projekt GNAD Youth Wing
NMS er ikke til stede. MS orienterer at de stadig er i sørgefasen i Ghana grundet
Benjamin Kwadwo Bekoe’s dødsfald. DUF er orienteret herom og p.t. gives der plads
til når alt er klart til at genoptage projektet.



Historiebog
MS har møde med Marie Palle på torsdag. Det ser godt ud – der skal især begyndes
med at opbygge en profil på hjemmesiden og derefter skal bogprojektet i gang.

Tidligere arrangementer


Skattekursus, 22 september 2016
Der kom over 40. Stor succes. Alle var så glade for arrangementet. Stor efterspørgsel
på den slags kurser, evt. et kursus om fondssøgning. BT foreslår at sætte
frivilligaften og fondssøgningskurset sammen. Frivilligaften skal gennemføres før
handicappuljens deadline.

Kommende arrangementer


Debataften om WFDYS, september 2016
Live debataften med oplæg af WFDYS’ bestyrelsesmedlem, Mark Berry. Det kommer
til at foregå på Facebook, så der er mulighed for live kommentering. Der skal
oprettes en begivenhed herom og folk skal opfordres til at deltage.BT er på sagen.



Ungdomsforeningsseminar, 1-2 oktober 2016
MS – alt ok. Mødes hos MS eller på cafe fredagen før. 4 personer overnatter fre-lør
på Borupgaard. MS giver besked. Alle skal være klar til weekenden.



DNUR møde, 14-16 oktober 2016
SB deltager som mødeleder. CS er dansk repræsentant. MS kan måske skrive referat.



Vigtigt at der bliver dannet rammer om DNUR-arbejdet. MS kontakter Netta omkring
referat m.m.
Lederkursus, oktober 2016
Flyttes til januar/februar. En weekend. MS er på sagen.



Ud i naturen, oktober 2016
Flyttes til næste år, evt. marts måned.



Uddannelsesdag, 12 november 2016
Kolliderer med et volleystævne på Castberggaard. Tror ikke der er mange, der vil
komme. Men det gennemføres alligevel, da der er lagt et stort arbejde i
arrangementet.
(Pr. 4. oktober er arrangementet aflyst grundet for få tilmeldinger)



Frivilligfest, 26 november 2016
Programmet er ved at være på plads og tilmeldingerne er kommet. Det skrider godt
fremad. Dresscode er påkrævet, der kommer program senere.



Debataften om døvesamfund, november 2016
Alex Stensholm kommer og lægger op til debat om døvesamfund i de forskellige
lande.



Etnisk weekend for unge mellem 10-20 år
CS er på projektet med to ansatte fra SPK. Formålet er at byde de unge med anden
etnisk baggrund velkommen i døveverdenen.

Andre arrangementer


TV-debat om tegnsprogstolkemarkedet med Døvefilm, 28. september 2016
Vigtigst er at de unge føler at de kan vælge mellem firmaer/tolke. DDU støtter
DNTM’s udbudsform, da det er fleksibelt. DDU er imod STUK’s udbudsform.
MS orienterer om den aktuelle tolkesituation. DDU er involveret aktivt, sammen med
DDL, FDDB og Høreforeningen.



UAMK møde, 26. oktober 2016
MS udsender dagsorden hertil og en fra bestyrelsen skal deltage. Hvis ingen kan/vil,
dropper vi det.
(Er droppet, vi er ikke længere med i UAMK-gruppen).



Erasmus+, tværnationalt 2 ugers arrangement, 11-25 november 2016
BT og Sarah Lind er tilmeldt. Deadline 30. september.
(Sarah Lind, Simon Bak, Benjamin Trock, Caroline Seiler og Lea Hyldstrup er
tilmeldt).



EUDYs Uddannelseseminar, april 2017
Vi takker ja til de to pladser og afventer program fra dem.



EDSU seminar og generalforsamling, 6-8 august 2017
DDU takker ja og vil samarbejde med EDSU, men der skal lige afklares
arbejdsopgaver. (Der er møde med Serhat fra EDSU den 6. oktober).

3. Generelt
DDU som organisation


Retningslinjer for delegerede til internationale møder/generalforsamlinger
Der skal diskuteres hvordan vi skal forholde os til at sende folk ud som repræsentant
for DDU.
Diskussion om frivillige, der deltager i internationale begivenheder på vegne af DDU
skal lave en ’kontrakt’ med DDU omkring arbejdsopgaver m.m. Mest fordi den
frivillige får betalt hotelophold, rejse m.m. Enighed om at der skal laves kontrakt, så
der er klarhed omkring arbejdsopgaverne.
DDU skal også kunne skabe kontinuitet omkring internationale samarbejdsaftaler,
ved at følge op på disse OG have faste personer tilknyttet grupperne. Der er for
meget personudskiftning, hvilket er ærgerligt.
En mulighed er at den frivillige skal til samtale med DDU for at forventningsafstemme
den frivilliges opgaver.



WIGN
Troels og Kenneth fra WIGN har haft et møde med MS og BT omkring hvordan WIGNs
fremtid skal se ud med hensyn til ejerskab osv. Der er to løsninger; medejerskab
eller royalities. Vi skal også diskutere om vi vil investere 50.000 kroner så WIGN kan
blive et ApS-selskab eller om de først skal være et IVS. Mere information til mødet.
DDU gerne overlade projektet til WIGN, uden krav. DDU ønsker projektet held og
lykke fremover og er stolte af at have været med i opstarten. MS kontakter WIGN
herom.



Studiemedhjælper til DDU
DDU ønsker at udvide sekretariatet til flere medarbejdere. Skal DDU satse på 2
studiemedhjælpere til organisationens fremtidige arbejde med bl.a. arrangementer,
kommunikation samt projekter. BT har lavet udkast til jobopslag, som kigges gennem
og diskuteres under mødet.
DDU vil gerne have en ekstra studiemedhjælper, der har fokus på CODA-børn og børn
under 18 år. En stilling til 20 timer om måneden opslås.



DNUR
Hvordan skal vi gribe DNUR an? BT og MS sidder pt. med ansvaret for DNUR.
Til næste møde stiller MS, SB og CS op. Efter mødet har vi mere overblik og kan
beslutte hvordan de næste 2 år skal se ud. Det er vigtigt at vi følger op på dette.



Handicappuljen
MS giver status. Vi får formentligt pengene snart.



Videoer på Facebook kontra hjemmeside
Alt skal på Facebook. Videoer på hjemmesiden er mere af informativ og ’seriøst’
karakter. Folk skal være bedre til at sætte undertekster på.



Følgegruppen over Dansk Tegnsprog
Svar senest den 26/9 om hvem der deltager. (DDU deltager ikke).

Ungdomsforeninger

TegnBølgens underskudsgaranti
Vi skal lave en beslutning omkring TegnBølgens ansøgning. Til sidste møde fik vi ikke
alle kvitteringer. Denne gang skal vi vurdere om de skal have penge eller ej.
Tegnbølgen får afslag. Grunden er at der er salgsobjekter i overskud fra festen, som
stadig kan sælges. MS kontakter Tegnbølgen over Skype.


Absalons jubilæum
Skal DDU bidrage med noget?
BT køber gave til Absalon og BT holder tale på vegne af DDU.

Andet

Hilsen til Sveriges Dövas Ungdomsforbund
EM er på sagen.


Bestyrelsesbillede
Der skal tages et billede af hele bestyrelsen til EUDY.
Gennemført.

