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

Søndag d. 11. december
kl. 13.00-17.00
Benjamin Trock (BT)
Michael Steenberg (MS)
Alle undtagen MJ

Punkt
1. Velkomst
•
Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
•

Gennemgang af to-do liste
Ikke nået denne omgang – men bestyrelsesmedlemmerne er opmærksomme på
deres opgaver.

2. Arrangementer og projekter
Projekter
•

Projekt GNAD Youth Wing
Det går rigtigt fint. Nelli-Sofia og Andreas tager snart afsted til Ghana til deres lejr –
alle er spændte.
Der er stadig lidt udfordringer omkring økonomien efter Benjamins dødsfald, men der
er styr på tingene og Kasper Bergmann er inde i billedet omkring økonomien.
Der overvejes at indsætte en ekstra frivillig til arbejdsgruppen, da NMS tager på en
længere rejse fra sommeren 2017, men det er ikke sikkert endnu.

•

Historiebog
MS og Marie Palle har holdt møde herom – der skal oprettes en arbejdsgruppe iht.
Indsamling af billeder, historier og materialer til historiebogen. Bogen bliver udgivet
som en elektronisk version, eventuelt i forlængelse af ddu.dk. December har været
meget travl, så der bliver først taget rigtigt fat på tingene i det nye år.

Tidligere arrangementer
•

Åbent hus, 18 november 2016
Overordnet gik arrangementet fint, men der måtte skæres en del ned på
forventningerne. Til Beer-Pong var der tilmeldt 8 2-mandshold og alle hyggede sig
meget. Instagramkonkurrencen havde kun deltagelse af meget få billeder, men
vinderne blev alligevel tildelt biografbilletter. Det kreative workshop gik meget godt
og der kom mange billeder ud af det. Det pynter godt på kontoret.
Man savnede en person, der kunne repræsentere DDU og fortælle om organisationen
mens folk kom på besøg hos kontoret. Man kunne også have været bedre til at sætte
videoer + billeder op på de sociale medier.

•

Frivilligfest, 26 november 2016
Alle syntes det gik rigtigt godt – ros til EM for arrangementet.
Mindfulness-workshoppen havde ikke deltagelse af mange, men det var vellykket.
Mange følte sig roligere efter workshoppen og nogle følte at der var sket lidt med
deres selvværd. Dog stod det klart at kendskabet omkring personlig udvikling og
mindfulness er meget lille. Man kan sagtens arrangere noget lignende igen, dog med
emnerne adskilt (personlig udvikling og mindfulness).
Selve festen gik meget godt, alle var glade. Især var det genialt med live-videoerne
og Mannequin-challegen, da det fik masser af opmærksomhed. Afslutningen og
oprydningen gik også meget hurtigt og smertefrit.
Selvom der var lang tid mellem dagsarrangementet og festen, syntes alle det var
fint. Det var også en rigtig god ide med 4 eksterne frivillige til at hjælpe med til
festen. Fremover skal det være sådan at alle deltagere skal være medlem af DDU,
med undtagelse af dem over 30 år.
Budgettet blev desværre overskredet med en del, men bestyrelsen accepterer dette
grundet de mange deltagere.

Kommende arrangementer
•

Etnisk weekend for unge mellem 10-20 år
CS, EM, Ayse Dogru og Gopika Pararajasingam arbejder på at gennemføre en
weekend, hvor etniske døve børn kan mødes og dele erfaringer samt oplevelser.
Forberedelserne startes i januar. Lea Hyldstrup er med i gruppen men hendes rolle
skal lige afklares først.

•

Debataften om døvesamfund v. Alex, februar 2017
BT er på sagen og han nævner at det er meget svært at komme videre. Især fordi
der er interesse for at hele landet kan følge med via. Live-video. Så der er en del
praktiske ting, der skal på plads.
Der er diskussion om at der mangler retningslinjer for hvor mange arrangementer
der skal være i København/Jylland før det kan kaldes en ligelig fordeling. Man er
bange for at skuffe nogen. Dette bliver taget op næste gang ungdomsforeningerne
mødes igen.
Der bliver også talt om at etablere en foredragspakke, som lokalafdelingerne kan
koble sig på og bestille via DDU. På den måde kan man nemmere tilbyde
lokalafdelingerne forskellige aktiviteter, der er planlagt fra DDU’s side. Der kommer
mere herom senere.

•

Lederkursus, januar/februar 2017
MS og EM er på sagen. De grundlæggende forberedelser, inkl. brainstorming er på
plads. Der kommer nyt herom i starten af januar.

•

Ud i naturen, marts 2017
BT og NMS er gået i gang med at samle folk og få styr på ideerne.

•

Uddannelsesdag, 2017
Alt er klart – der mangler blot muligheden for at kunne tilmelde sig. EM er på sagen.

Andre arrangementer
•

EUDYs Uddannelseseminar, april 2017
Udsættes til næste møde.

•

EDSU seminar og generalforsamling, 6-8 august 2017
Udsættes til næste møde

3. Generelt
DDU som organisation
•

Børne og unge-medarbejder til DDU
Lea Hyldstrup er blevet ansat pr. 1. december.
MS orienterer at starten er gået godt. Hun er ved at danne sig et overblik over
opgaverne og vi glæder os til et spændende 2017.

Ungdomsforeninger
•

Arbejdsopgaver som resultat af seminar
Efter seminaret er der flere arbejdsopgaver til bestyrelsen. Vi skal følge op på dette
og finde ud af, hvad som skal ske fremover.
NMS spørger om folk er opdaterede. Det er de alle, ellers henvises der til den interne
to-do liste. Der er enighed om at det er vigtigt med fælles arbejdsdage, så man kan
hanke hinanden op og komme videre med opgaverne.

Generalforsamling, København 2017
Tegnbuen har ikke ressourcer til at gennemføre en generalforsamling. Derfor er
stafetten gået videre til Absalon. De er interesserede, vi mangler blot at få en dato på
plads.
Andet

•

DDU-repræsentant i Absalons bestyrelse
Vores nuværende repræsentant, Kenneth Andersen, ønsker at træde tilbage på sin
post. Han opfordrer den næste repræsentant til at have følgende kriterier: tænke
visionær, være kritisk når det er nødvendigt og er motiveret til at lære om regnskab.
I øjeblikket er det kun DDU og 1866s repræsentant der har beslutningsdygtighed.
BT er på sagen.

•

Nyt fra sekretariatet
MS orienterer at det er et seriøst problem mht. de manglende
kontingentindbetalinger. Folk har simpelthen ikke betalt kontingent, eller glemt at
meddele ny adresse eller mail. Det er bekymrende.
BT vil gerne hjælpe til med at lave video og kontakte de folk, som MS ikke kender.
Ellers er sekretariatet på normal drift og der gøres opmærksom på at der er
ferielukket fra d. 19. december til d. 28. januar.

•

Doodle om bestyrelsesmøder i 2017
BT er på sagen og beder folk om at svare.

