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

Søndag d. 8 januar
kl. 11.00-17.00
Benjamin Trock (BT)
Michael Steenberg (MS)
Alle

Punkt
1. Velkomst

Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Der gøres dog opmærksom på at dette møde er lidt anderledes ift. De
øvrige møder. Det skyldes især det at der er planlagt en arbejdsdag lige efter mødet,
så bestyrelsesmødet er kortere end normalt.

2. Arrangementer og projekter
Projekter


Etnisk projekt
BT og CS er på sagen og arbejder sammen med DDL’s projektmedarbejdere. Man vil
gerne have flere etniske unge ind i udvalg m.m.

Kommende arrangementer


Lokalforeningernes generalforsamlinger:
TegnBølgen d. 18. marts. TS og evt. resten af bestyrelsen deltager*.
Tegnbuen d. 1. april. Ingen fra DDUs bestyrelse deltager.
LadyLike d. 8. april. SB deltager.
*Da bestyrelsen har bestyrelsesmøde d. 18 eller d. 19. marts, overvejes det om
bestyrelsesmødet kan foregå ved Vejle.



Formandskabsmøde
BT, NMS og MS deltager sammen med DDLs repræsentanter den 11. januar kl. 1012. Der skal bl.a. snakkes om kontingentordninger.



EUDY Summer School
Vi har, indtil videre, kun modtaget en tilmelding. MS er på sagen. Fra 2018 og frem
er Danmark ikke længere med i EUDY’s Summer Schools grundet manglende
interesse.



DNUR-møde/NUS/Sekretariatsmøde i Finland d. 24-26. marts.
Til DNUR-mødet deltager BT som DNUR formand og EM som DDU-repræsentant. MS
deltager i sekretariatsleder-mødet.
Til NUS er der modtaget mange tilmeldinger og listen er nu fyldt op.



DDU GENERALFORSAMLING
MS er i dialog med Absalon herom.
! Sidste nyt – DDU arrangerer selv generalforsamlingen d. 1. april 2017 i København.
Mere information er på vej.



VIKINGEWEEKEND, LEDERKURSUS og UDDANNELSESMESSE
Der kommer spændende arrangementer her i de første måneder af 2017;
Uddannelsesmesse d. 18. februar 2017.
Debataften ’Døve i samfundet’ d. 27. februar 2017.
Lederkursus d. 4.-5. marts 2017.
Vikingeweekend d. 28.-30. april 2017.
Ud i naturen d. 19.-21. maj 2017.

3. Generelt
Økonomi


Handicappuljen
2 projekter er gennemgået i 2016. Har fået grønt lys for udsættelse af lederkursus og
uddannelsesmesse til foråret. De resterende projekter aflyses.
Næste gang der afholdes frivilligaften i forbindelse med Handicappuljens aktiviteter,
planlægges der 3 arbejdsdage/aftener, så arbejdsgrupperne kan få råd og vejledning
fra bestyrelse + sekretariat for at få effektivere arbejdsprocesserne.



Regnskab 2016
Alle bilag m.m. er indleveret hos revisoren. Der mangler stadig navn på 9 aktive
medlemmer, der har betalt. MS er på sagen.



Fundraising
Der er arrangeret møde med Wavehouse (Michael Vestergaard) hvor MS og BT
deltager. Der skal vi evaluere samarbejdet og se på nye økonomiske muligheder.

Andet


DDUs lukkede FB-gruppe
Bestyrelsens lukkede FB gruppe evalueres – enighed om at vi giver den mere tid. BT
flytter to-do listen fra Gmail-Intern til FB-gruppen.

