
REFERT BESTYRELSESMØDE   

 
Dato:  Søndag d. 25. februar 2018 
Tid og sted:  10:00-16:00 på Brohusgade 17 
Ordstyrer:  Emilie Mahler (EM) 
Referent:   Michael Steenberg (MS) 
Til stede: Emilie Mahler (EM), Andreas Kronlund (AK), Mark Berry (MB), Henrik 

M. Hørlyck (HH), Josefine Steenberg (JS) 
Forhindret:  Viktoria Larsen (VL), Mads Jensen (MJ) 
 

PUNKT 

1. Velkomst 
 

• Godkendelse af dagsorden 
EM byder velkommen. MB har et punkt i eventuelt omkring et arrangement på 
onsdag. 

 

2. 2018  
 

• Budget 2018 (MS) 
EM fortæller at budgettet er lavet. Der vil blive skåret kraftigt i administrationen 
(personale) hvor MS går ned i tid. Bestyrelsens rejse- og forplejningsudgifter 
sænkes også, så det hele kommer forhåbentligt til at give et lille overskud i 2018. 
EM foreslår at budgettet fremlægges til GF. God ide. Skaber troværdighed.  
 

• Ansættelseskontrakt (EM) 
EM er i gang med at kigge på den. Umiddelbart ser arbejdsopgaverne ens ud på 
den nye fra 1. maj, men det er klart at der skal justeres i mængden af opgaver, da 
der mistes 17 timer. Dog sparer vi noget tid med kontingentsystemet, da DDL 
overtager det meste herfra. 
MS laver forslag til ugeplan på 20 timer.  
Økonomiudvalget skal mødes igen snart og finpudse ansættelseskontrakten.  

 

• Arbejdsprogram 2018 (EM/AK) 
EM og AK gennemgår arbejdsprogrammet og de forskellige punkter diskuteres. 
EM og AK retter de, på mødet, besluttede ændringer og tiltag og klargør det til 
fremlæggelse til generalforsamlingen. 

 
 
 

3. Projekter og udvalg 
 
Projekter 
 

• Projekt GNAD Youth Wing (AK) 
Ansøgning til pilotprojekt skal skrives efter mødet i marts og der har været flere 
udfordringer med samarbejdet omkring DUF og Ghana. Der arbejdes på at få mere rene 
kommunikationslinjer, så processen kan blive tydeligere. HH spørger om aktiviteterne i 
gruppen har været for stillestående. AK siger ja – svært at få det hele til at passe 
sammen. Der har også været lidt udskiftning i gruppen.  
Der diskuteres om gruppen bør være mere proaktiv og tage opgaverne i opløbet, frem for 
at sidde og vente på bestemte personer.  
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Udvalg 
 

• Danske Døves Studenterforening (EM)  
Foreningen er officielt lukket, men et par unge har taget kontakt til DDU og sagt at de 
synes det er ærgerligt at det er gået så hurtigt. De vil gerne prøve på at etablere noget 
på græsrodsniveau. DDU hilser initiativet meget velkomment og er klar med støtte når 
det behøves.   

 
 

4. TEAMS 
 
Ungdomsforeninger 
 

• Ungdomsforeningsmøde (MJ og VL) 
EM: Ungdomsgødet gik rigtigt godt og der er underskud på ’kun’ 800 kroner. Videoen fra 
mødet gav kæmpe effekt, rigtigt godt! 
 

• Frivilligfest (MJ og VL) 
Se ovenfor. 

 
 
Medlemmer  
 

• Medlemsaften i Jylland (EM og MB) 
Cirka 20 personer kom. Der blev diskuteret og en masse ideer kom – MB har en liste 
med ideer. Mange fra Jylland kom – et godt tegn. 
 

• Kommende arrangementer 
22. marts – persontype-oplæg. HH står for arrangementet. I Absalons lokaler. 50 kr for 
ikke-medlemmer. Der serveres mad.  
6.-8. april - CODA-Lejr. MS kontakter arrangørgruppen og hører om der er behov for 
støtte.  
7.-8. april – Generalforsamling. 
Der diskuteres om Disortion skal gennemføres til sommer, eller ej. Enighed om et ja – én 
arbejdsgruppe etableres. JS vil gerne være tovholder.  

 

5. Andet  
 
 

- Genopstilling eller ikke genopstilling til DDUs bestyrelse 
JS ikke på valg, HH (suppleant) er åben for at fortsætte, AK er ikke på valg, MB er på 
valg og er stadig i tvivl, MJ er på valg og vil gerne fortsætte, VL (suppleant) vil gerne 
fortsætte, EM (formand) er på valg og vil gerne fortsætte – men påpeger at der vil 
være noget udlandsrejse i næste embedsperiode. 
 

- Tolkestuderende og frivillighed (MS) 
Flere tolkestuderende har meldt ud at de er interesserede i at være frivillige til diverse 
arrangementer. Bare så vi har det i baghovedet.  
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- Deltagere til NUL (EM) 

EM spørger om personer, der bor i Danmark, men med udenlandsk pas kan deltage i 
NUL? Enighed om at man enten skal have dansk pas eller adresse i Danmark for at 
kunne deltage. 
 

- Folkemøde i Bornholm 14-17 juni (EM) 
EM fortæller at hun har deltaget i et inspirationsmøde hos DUF. Der er reserveret 
sovepladser i DUF’ telt og der er plads til 5 deltagere. Der skal diskuteres hvad vores 
formål med deltagelsen er og hvordan økonomien skal se ud. EM og MS kigger på 
mulighederne og vender tilbage. 
 

- Medlemsside for DDU på facebook (EM) 
Foreslår lukket facebookside kun for medlemmer. Der diskuteres om 
nødvendigheden af ’endnu’ en gruppe. Der blev besluttet at vi prøver via. mail i første 
omgang med Surveymonkey. EM laver første spørgeskema herom.  
 

- Kommunikation mellem DDL og DDU (MB) 
Der ønskes en bedre kommunikation mellem DDU og DDL omkring fælles events.  

 
- Castberggaard repræsentation (MS) 

Lars Knudsen er DDUs repræsentant. MS kontakter Lars og hører om hvad han 
synes om rollen, i det DDU har modtaget henvendelse fra en anden, der er 
interesseret i at stille op.  
Der skal overvejes om Lars er den rigtige, da han nu er formand for DDL: DDU er 
interesseret i at finde en ny repræsentant. Der afventes tilbagemelding fra MS herom. 
 

 


