DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE
Dato:
Tid og sted:
Ordstyrer:
Referent:
Til stede:

24.6.2018
10:00-12:00 på Brohusgade 17
Josefine Steenberg (JS)
Michael Steenberg (MS)
Emilie Mahler (EM), Andreas Kronlund (AK), Henrik M. Hørlyck (HH),
Mads Jensen (MJ) og
Josefine Steenberg (JS)

Forhindret:

Emma Tietze (ET), Victoria Larsen (VL)

PUNKT

1. Velkomst
•

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med enkelte tilføjelser. JS er ordstyrer i dag.

2. Nyt fra sekretariat
•

Økonomi
Økonomien ser ud som forventet. Dog er der uventede udgifter i forbindelse med
EUDY-repræsentationen og Nordisk Juniorlejr.

•

Opdatering af ansøgning til projekter
Der er søgt til foreningsseminar, da vi fik afslag fra Handicappuljen. MS har
forsøgt at komme i kontakt med Socialministeriet i denne forbindelse, men de er
ikke vendt tilbage endnu.
Vedr. ’Unge Ambassadører’ projektet, så har ET og MS endnu ikke snakket
sammen omkring hvordan vi kan komme videre. Det bliver nok først aktuelt efter
sommer.

•

Stormødet om omsorganisering af tolkeområdet (AK + MS)
MS og AK deltog i mødet, der havde omtrent den samme fremgangsmåde som
ved første møde. Først præsenterede ministeriets følgegruppe tre scenarier, som
vi skulle kommentere på. Derefter skulle vi igen ud i grupper og diskutere
scenarierne. Til sidst kom opsamlingen.
Vores følelse afmødet er at de gerne lytter, men ikke rigtig handler på vores
ønsker. En følelse af at vi ikke helt har indflydelse på noget. DNTM sidder stadig
på meget og vi er ikke tilfredse med deres arbejde. Nu afventer vi og ser
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følgegruppens endelige bud, som kommer efter sommerferien.
•

DDU og persondataloven
Der bliver passet godt på medlemmernes data. Men ikke alt er perfekt endnu,
eksempelvis kan man stadig se deltageres navne på hjemmesiden. Det skal væk,
men eftersom vi endnu har udfordringer med hjemmesiden, så det kommer til at
tage lidt tid endnu.

•

Vores hjemmeside
Vi får hjemmesidearbejdet lavet af Churchill’s. Simon Bak er hurtig til at svare og
yder god service på designdelen. Desværre kan man ikke sige det samme som
den teknisk ansvarlige, så MS foreslår at vi finder en ny hurtigst muligt. Simon
Bak er inde i sagen og har et par navne, han lige skal have snakket med. MS
sørger for at det kommer til at køre hurtigt så snart bestyrelsen har godkendt
dette.

• TEAMS
Ungdomsforeninger
•

Opdatering fra teamet
Har været stille. Har været i kontakt med foreningerne via. mail. Har drøftet
ønsker om emner til seminaret. Ungdomsforeningsseminar 27.-28. oktober.
Økonomien er ikke god denne gang grundet et afslag på tilskud til
ungdomsforeningsseminaret, men der arbejdes på at finde en løsning.

•

Skattekursus (Samarb. med Tegnbølgen)
VL er ansvarlig – punktet udsættes til næste møde.

Medlemmer
•

Opdatering fra teamet
Har haft travlt med mange ting ved siden af DDU i den seneste tid, men nu hvor
sommeren nærmer sig, har JS og MJ mere overskud.
Har ikke været så gode til at holde dampen oppe, indrømmet, men vil rette op på
det.

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE
•

Vandretur
Det bliver der arbejdet med på i dag (JS og MJ). Forventer 10 deltagere og at det
bliver en cykeltur i stedet for vandretur. Gerne i august.

•

Svar fra medlemmer – video
EM opsummerer svarene fra vores rundspørge via. mail.
- ca. 30 procent har besvaret. Størstedelen af personerne i besvarelsen er
personer i alderen 21-30 år. Medlemmerne er mest interesserede i at deltage i
oplæg/foredrag, workshops og weekendarrangementer. De er ikke interesserede
i at selv bruge tid på at være med i arbejdsgrupper m.m. Det ser godt ud og det
stemmer med de fleste af vores forventninger. Vi accepterer at de fleste ikke har
lyst eller energi til at være med til at arrangere, men så må antallet af
arrangementer også tilpasses hertil.
Medlemmerne er, generelt, glade for DDUs arbejde og det er bestyrelsen glad
for. Vi skal huske på at fokusere på øvrige landsdele end hovedstadsområdet, så
hele landet inddrages.
Vi skal også finde mere ud af hvad vi kan gøre bedre med CODA-medlemmerne.
Til næste møde vil der være et punkt; CODA-medlemmer. Der skal vi diskutere
tilbud til dem.

Kommende arrangementer
•

EUDY Generalforsamling (JS + AK)
Danny Canal, som er bestyrelsesmedlem hos EUDY, har ønsket at tiltræde i
valgkomitéen hos EUDY. DDU har valgt at sige nej tak til at støtte op omkring
hans kandidatur, da vi gerne ser at yngre kræfter skal have den opgave. Danny
stopper også i bestyrelsen hos EUDY og DDU takker ham for hans indsats.
Der er 32 indkomne forslag(!). AK og JS glæder sig. Alt er planlagt og der
kommer også flere observatører fra EUDY ungdomslejr, som foregår i ugen
forinden.

•

Nordisk Ungdomslejr - 5.-11 august
Det går langsomt, men sikkert fremad med arbejdet. Den største udfordring er at
arbejdsgruppen har haft svære arbejdsbetingelser grundet studie og job. Men der
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er ingen tvivl om at lejren bliver gennemført og at det bliver godt. Arbejdsgruppen
består af Julie Faustrup, Caroline Seiler, Simon Bak og MS.
•

Vandretur – august 2018 (TEAM-medlem)
MJ og JS arbejder på projektet i dag og forventer at melde noget ud snarest. Det
bliver spændende!

•

Lederkursus (EM + ET)
EM og ET har oprettet en gruppe med et DDU-medlem, Mai Cecilie Hermansen,
omkring arrangementet. Der arbejdes på at finde en arbejdsdag og der håbes på
at det bliver gennemført i september.

•

Erasmus +
Vi afventer fortsat mere nyt fra arrangørerne.

•

The Youth Workers Seminar (EUDY) – 20-25 november 2018
Vi afventer fortsat mere nyt fra arrangørerne.

•

DD3 CAMPUS 2018 – 24.-25. november (http://ddl.dk/nyheder/nyhed/kom-tildd3-campus/)
Vi laver en video med nyt herfra og reklamerer for arrangementet. Der er kommet
ny deltagerpris, så vi håber at flere unge vil deltage.

•

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsmesse (EM)
Der er godkendte midler fra Handicappuljen hertil. EM har ingen ressurser og har
derfor fået stablet en arbejdsgruppe hertil og der håbes på at tilknytte eventen til
et større døvearrangement, eksempelvis et volleystævne. EM er dog med indtil
arbejdsgruppen er oprettet og begynder at køre selv. MJ og HH er i
arbejdsgruppen, sammen med Christian fra TegnBølgen.
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3. Andet
- Oplæg om DDU til ESOSLI (EM + AK)
Det var en konference for tolkestuderende fra hele Europa. DDU var inviteret til at holde
oplæg for forsamlingen Det var en rigtig god oplevelse og responsen var rigtig god.
Mange punkter blev taget op og diskuteret – den aktuelle tolkesituation m.m. Mange af
DDU’s punkter blev taget op igen senere på forløbet, hvilket jo er positivt. Vi er blevet
inviteret til at holde oplæg i Jylland (Århus) også – vi glæder os til at modtage en
invitation.

- Folkemøde på Bornholm (EM, JS, VL + AK)
Det var en rigtig fed tur og gruppen fik mange erfaringer med hjem, så man kan gøre det
bedre til næste år. Der skal oprettes en arbejdsgruppe, der skal arbejde hen imod næste
års Folkemøde. Så vi får udbredt tegnsprogskendskabet på en mere professionel måde.

- Sociale medier (JS)
Der sker ikke så meget på DDUs Instagram og Facebook. Der skal ske mere. Hvordan?
Flere ideer diskuteres, bl.a. en ’pressekonference’ og gentage ’Følg et
bestyrelsesmedlem i 24 timer’ – så medlemmerne mærker at DDU fortsat er i live. Man
kan også skrive at alle har travlt med eksamener, så derfor er der stille hos DDU.

- Resume fra TegnBølgens møde
JS og EM havde et Skypemøde med Rikke Hansen og Nanna Jessen fra TegnBølgen.
Målet er at få en opdatering på hvordan det går hos Tegnbølgen. Det blev til et kort, godt
møde, hvor der bl.a. blev nævnt at de gamle udfordringer med samarbejdet glemmes og
at vi alle vil se fremad. Vi skal bruge fælleskalenderen meget mere og ’live’arrangementerne skrottes. Det medfører kun større arbejde og tekniske udfordringer. Til
sidst må nogle af DDUs arrangementer gerne starte i Jylland, så de ikke altid får ’anden
omgang’ af et bestemt arrangement, der først er gennemført i København.

4. TO DO (Kun til intern brug)
- Arbejdsgruppe til Folkemøde 2019.
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BILAG
Bilag 1
2016
MÅNED
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

DATO
17.05
23.05
01.06
02.06

EMNER
Tegnsprogsfestival – Børnehjørnet og DDU-bod
Debataften om sociale ydelser
Distortion – Tegnsprogsbod
Distortion – Tegnsprogsbod

19.08
22.09
26.09
1-2.10
09.10
18.11
26.11

Tour de Ungdomsforeninger - TegnBølgen
Debataften ”Skattekursus”
Debataften ”Hvorfor WFDYS?”
Ungdomsforeningsseminar
Tour de Ungdomsforeninger - Absalon
1866 Døveforeningens jubilæum
Frivilligfest

December
2017
MÅNED
Januar
Februar

Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September

DATO
24.01
11.02
18.02
28.02
04.03
01.04

04.07.17

Tour-Ungdomsforening – Døves studenterforening

22.09.17
23.09.17

Tour-Ungdomsforening – TegnBølgen
Døves Kulturdag i Århus – DDU-bod
Ude i Naturen på Castberggård
Debataften ”Konflikthåndtering”
Ungdomsforeningsseminar
Skattekursus
Kursus i psykisk førstehjælp

29.09-1.10.17

Oktober
November

December

EMNER
Tour de Ungdomsforeninger - LadyLike
Ungdomsforeningsmøde
Uddannelsesmesse
Debataften i samarb. med LadyLike om ”Døve i samfundet”
Lederkursus
DDU’s generalforsamling

21.10.17
28-29.10.17
03.11.17
04-05.11.17
08.12.17

Medlemsaften
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2018
MÅNED
Januar

Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

DATO
26.01.18
27.01.18
27.01.18

EMNER
Medlemsaften i Jylland
Ungdomsforeningsmøde
Frivilligfest

07.04.1708.04.17

DDUs generalforsamling

09.06.18

Skattekursus i Jylland i samarbejde med TegnBølgen

