
 
DAGSORDEN  
 
Dato: Søndag d. 19. februar 2017 
Tidsplan: kl. 11.00-13.00 UDVALGSMØDER 

 kl. 13.00-13.45 FROKOST 
 kl. 13.45-17.00 BESTYRELSESMØDE 
Ordstyrer: Benjamin Trock (BT) 
Referent: Michael Steenberg (MS) 
Tilstede: BT, SB, NMS, EM, TS og MS. 
 
 

Punkt 

1. Velkomst 
2.  

 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med få tilføjelser.  
 

 Gennemgang af to-do liste 

Gennemgået. BT oplyser at listen fremover er at finde i DDUs bestyrelsesgruppe på 
Facebook. 

 

2. Arrangementer og projekter 

 
 Ghana 

DUF afholder seminar om projektskrivning d. 1.-5. maj. 2 fra Ghana vil deltage og i 
den periode vil de også besøge DDU. Gruppen er i gang med at lede efter et nyt 
gruppemedlem, da projektet er vokset og NMS skal på en længere rejse. NMS er på 
sagen.  
DDU vil gerne fortsætte til det næste skridt, partnerskabsprojektet, inkl. en evt. 

ungdomsudveksling.  
Den 23. marts er der fyraftensinformationsmøde hos DDL om frivilligt arbejde i 
udlandet – projektgruppen vil deltage.  
 

Tidligere arrangementer 

 

 Ungdomsforeningsmøde, 11 februar 2017 
Det var en rigtig god oplevelse med gode oplæg. Klubberne er glade for at møde 
hinanden. Når der skal afholdes ungdomsforeningsseminar næste gang, så er det en 
god ide at invitere hele bestyrelsen med. Næste gang der arrangeres 
ungdomsforeningsmøde, så prøv at time det så det passer til efter alle 
generalforsamlingerne, så det er den nye bestyrelse der møder ind.  
Der har været snak om den nye kontingentmodel, det haster at få afklaret det hele. 

MS er på sagen. Der blev snakket om at genoptage ’Bykamp’, hvor lokalforeningerne 
skal dyste mod hinanden – tages op igen ved næste ungdomsforeningsarrangement.  
 

 Uddannelsesmesse, 17 februar 2017 
Arrangementet var supergodt, men fremmødet var ikke imponerende med flere 
afbud, det slider på arrangementet. Men der var kæmpe ros fra deltagerne; næste 
gang må gerne være større med flere uddannelser (håndværkere m.m.) og gerne 

samtidigt med et døvearrangement, evt. volleystævne.  

 
Kommende arrangementer 
 
 Debataften om døvesamfund v. Alex, 27 februar 2017 

Alt er på plads. Men der er kommet få tilmeldinger, CS  vil lave en ny reklamevideo 

herom. Tegnbølgen vil lave det samme arrangement den 6. maj.  
 

 Lederkursus, 4-5 marts 2017 
Fuldt hus. Alt kører som det skal – eneste udfordring er at skaffe tolke. Men mon ikke 
det går. 
 

 Viking-weekend, april 2017 

Det kører på skinner – EM føler sig lidt udbrændt. EM kontakter CS og hører hvordan 
de kan klare det sidste. 
  



 Ud i naturen, 19-21 maj 2017 
Arbejdsgruppen har snart møde igen og der er booket lokation.  
 

 Distortion, juni 2017 

Afventer, da det er CS’ punkt. 
 

Andre arrangementer 
 
 EUDYs Uddannelseseminar, april 2017 

Intet nyt endnu. MS kontakter EUDY (Belen) herom. 
 

 EDSU seminar og generalforsamling, 6-8 august 2017 
Det går ikke godt med fundraisingen. DDU er kun med som koordinator omkring 
fundraising og økonomi – intet økonomisk ansvar. Men der er stor forventning om at 
arrangementet bliver gennemført. 
 

 European Deaf Youth Capital, 5-8 oktober 2017 
European Talent Show og Arts & Exhibitions. 1 leder og 4 deltagere. 

BT gennemgår ansøgningen fra arrangøren. Der mangler oplysninger som økonomi 
og minimum antal deltagere. Ellers er bestyrelsen positiv. MS kontakter arrangøren 

og tager den derfra.  
 

 Erasmus+ på Castberggaard 
DDU har fået henvendelse fra Castberggaard, der ønsker at gentage Erasmus-

projektet i 2017. DDU anbefaler at det kun varer maks. en uge, da sidste års to uger 
var lige i overkanten – men ellers er DDU positiv. MS kontakter Castberggaard 
herom. 
 

3. GENERALFORSAMLING 

 
 Opdateringer fra Team 2 

MS skal afklare med CS om K-vej er reserveret til os. SB sørger for hjemmesiden i 
forbindelse med generalforsamlingen. EM kontakter Martin (Absalon) ifm. efterfesten. 
BT sørger for frokost, evt. fra Skade. NMS og SB deltager ikke i GF.  
Referent og dirigent findes af SB.  
Inden GF skal der laves en oversigt over arrangementerne fra hver klub/forening, MS 

tager sig af sagen – med hjælp fra resten af bestyrelsen.  
 

 Bestyrelsen skal lave en video om bestyrelsesarbejdet 
Formand, bestyrelsesmedlem og suppleant. 
Tages op næste gang. 
 

 Årsberetning 
MS laver en liste med oversigt over hvem der skal skrive hvad, så den kan føjes til 
årsregnskabet.  

 
 

4. Generelt 
 

DDU som organisation 
 

 Ny konsulent til DDU? 

Michael Vestergaard kommer forbi klokken 15.00, da han gerne vil fremlægge en idé 

omkring at blive konsulent for fundraising, driftsmæssige opgaver og andet. 
Michael kommer forbi klokken 15.00 
 
MV opsummerer fordele og ulemper for samarbejdet de sidste 2 år. Wavehouse 
ønsker at optimere deres fundraisingdel ved at kun koncentrere sig om DDU. 
MV fortæller om fordelene ved et samarbejde; Wavehouse vil gerne tættere på DDU, 
så man kan være mere forudseende omkring forberedelse til ansøgninger. Man kan 

også se på muligheder for større projekter inkl. ansættelser. Bestyrelsen havde 
spørgsmål omkring Wavehouses ønsker omkring placering i organisationen – svaret 
er at Wavehouse på ingen måde har indflydelse på organisationen – Bestyrelsen og 
sekretariatslederen har fortsat de samme roller – Wavehouse får en titel under DDU 
og samarbejdet kan ophøres når som helst, fra begge parter.  
Michael fra Wavehouse takker for tiden og forlader lokalet. 
 

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen er positiv for et samarbejde. MS laver et udkast 
til en samarbejdsaftale til godkendelse hos bestyrelsen.  

 



Ungdomsforeninger 
 

 Tegnbuen 
BT og MS var til møde med to repræsentanter fra Tegnbuen 13.02. 

Det var et fint møde, hvor Tegnbuens rolle blev afklaret. De var kede af det, selvom 
de godt kendte konsekvenserne ved at ikke kunne opfylde DDU og DUFs krav 
omkring det ar være en medlemsforening. DDU understreger at et samarbejde 
fortsat er mulig – men det bliver uden økonomisk bistand og deltagelse i DDUs 
foreningsaktiviteter for medlemsforeninger.  
MS fjerner TegnBuen fra FB-gruppen ’Ungdomsforeninger & DDU’. 
  

Andet 
 

 Nyt fra sekretariatet 
MS fortæller at kontingentopkrævningerne udsendes ultimo februar, hvor der er 14 
dages betalingsfrist. De aktive medlemmer får den på mail, mens de passive får den 
via PBS senere på foråret. MS laver en video herom. 
MS er også i dialog med TT Revision omkring årsregnskabet.  

Det går fint med projektmedarbejderen, Lea. 
Ellers kører det hele som det skal.  

 
 FB gruppe for medlemmer 

BT foreslår lukket gruppe for medlemmer. BT laver video herom og hører 
medlemmerne ad. Føres ud i livet (hvis der er behov) efter generalforsamlingen.  

 

 


