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PUNKT 

  
 Velkomst 

 
 Godkendelse af dagsorden 

Der kom en enkelt tilføjelse; diskussion af formandsrollen – sat ind i eventuelt.  

 

 Hvordan har vi det?  

ET: Har et nytårsfortsæt – at genstarte DDU-arbejdet. Har været fraværende 

grundet forskellige ting  

HH: Føler at det kører godt, selvom studierne tager en del tid.  

JS: Føler at hun har fået mere overskud – arbejder og har det fint. Er snart klar 

på lidt mere DDU. 

EM: Bacheloropgaven tager meget tid og opmærksomhed. Er slidt og træt – 

men ikke i forbindelse med DDU-arbejdet. Men lige nu har bacheloren 

førsteprioritet.  

MJ: Er glad for at det går bedre på studiet. Har haft problemer, men det er ovre 

nu og han er begyndt at se fremad.  

 

 
 Nyt fra sekretariat  

 
 Økonomi  

Det ser fint ud, bilagene for januar-oktober er afleveret til revisoren og alle vores 

arrangementer har givet overskud, hvilket betyder at der skal tilbagebetales 

midler. I henhold til driften, så regnes der med underskud – men mindre end i de 

forgange år.  

Der har været udfordringer med at komme i kontakt med Socialstyrelsen 

(Handicappuljen), da der er en række uafsluttede sager. Men grundet 
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svindelsagen (Britta Nielsen) har Socialstyrelsen lukket 100% ned i en længere 

periode, så man har ikke kunnet komme i kontakt med dem. Men nu går det 

bedre og vi håber på at kunne afslutte alle sager iht. Handicappuljen senest i 

januar 2019. 

 

 Vores hjemmeside 

Hjemmesiden bliver genopfrisket i starten af 2019, hvor der vil komme et nyt 

link, der gør det lettere at blive medlem og der flyttes rundt på nogle ting for at 

skabe en større forbindelse til de øvrige sociale medier. 

Der skal også findes en ny softwaremand til at varetage arbejdet – MS er på 

sagen. 

 

 Outlook 

Der overvejes at anvende Outlook i stedet for Gmail. Primært fordi det vil lette 

samarbejdet med Danske Døves Landsforbund iht. koordinering af aftaler og 

reservation af tolke, mødelokaler m.m. Bestyrelsen giver grønt lys til at MS kan 

arbejde videre og komme med endelig information om priser m.m. til næste 

møde. 

 

 Diverse 

MS fortæller om hvordan det går med tolkeområdet. Det har været hektisk, men 

vi følger stadig spændt med i udviklingen. Undervisningsministeriet har sidste 

høring den 20. december. Hvis alt går vel, kan vi glæde os over at have frit 

tolkevalg på uddannelsesområdet og ingen tvungen skift af tolkeudbyder 

allerede i 2019. I henhold til Socialministeriets følgegruppe, så er der endnu ikke 

meldt noget ud – det er det samme med beskæftigelsesministeriet.  

Der er indledt et samarbejde med DDL og Nørrebro Teater iht. tolkning til et par 

forestillinger i starten af 2019. Der kommer mere herom senere. 

 

 

 

  

 
 TEAMS OG EVENTS 
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Ungdomsforeninger 

 

 Opdatering fra teamet 

Der har været ungdomsforeningsmøde i Vejle og det gik godt. Referatet fra 

mødet er på vej og man er småt begyndt at arrangere ’Bykamp’ som meget 

gerne skal løbe af staben i 2019. 

Efterfølgende er der diskussion om at ændre konceptet i henhold til 

Ungdomsforeningsseminariet – da vi gerne vil have at hele bestyrelsen skal 

med, i stedet for kun 2 repræsentanter fra hver lokalafdeling. En løsning kunne 

eventuelt være at afholde det i Idrættens Hus i Brøndby (samarbejde med 

DDI?). MS arbejder videre med sagen. 

 

Medlemmer  

 

 Opdatering fra teamet 

Der er gennemført 2 medlemsaftener i henholdsvis København (Absalon) og i 

Vejle (TegnBølgen). Desværre kom der ikke så mange, 8 i Vejle og 6 i 

København.  

Begge arrangementer gik fint – I Vejle var der mange ideer på bordet til evt. 

arrangementer. I København var der mere fokus på DDU som organisation – 

hvorfor eksisterer DDU? Hvorfor er DDU vigtigt? 

Til sidst var der stor enighed om at der skal laves en informationsvideo, hvor vi 

oplyser medlemmerne om hvorfor DDU findes? Hvad kæmper DDU for? Hvad 

har DDU opnået? Hvilke fordele er der ved DDU? Dette bliver taget op igen i det 

nye år. 

 

Kommende arrangementer 

 

 Ungdomsforeningskamp (Bykamp) (VL + HH) 

Er ikke helt i gang endnu, men det skal ske i løbet af 2019. Der fundet 

medlemmer til gruppen og arbejdet igangsættes snart.  

 Ungdomsforeningsseminar (VL + HH) 

Som tidligere fortalt, såskal der tænkes lidt ud af boksen iht. arrangementet. HH 
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er på sagen og inkluderer MS i det nye år, så der kan strikkes et koncept 

sammen iht. fundraising.  

 

 Kulturdage i Aalborg (EM) 

Der arrangeres kulturdage i Aalborg i september 2019. DDU har sat ja til at 

hjælpe lidt til arrangementet, hvor DDL har hovedansvaret. MS deltager i næste 

arbejdsgruppemøde for at finde ud af hvor stor opgaven er m.m. Der forsøges at 

inkludere unge fra lokalområdet og DDU skal gerne være med til at reklamere 

for eventen, således at vi vil se mange unge medlemmer deltage i kulturdagene 

i Aalborg.  

 

 

Opfølgning af arrangementer 

 

 Erasmus+  

Det var ærgerligt at vi kun kunne finde en deltager til projektet – men lederen, 

Bianca, sagde dog at det gik meget godt. MS snakker med Castberggaard vedr. 

næste års projekt, der skal andre boller i suppen hvis der skal være flere fra 

Danmark med til lignende projekter. 

  

 DD3 CAMPUS (MJ + HH) 

MJ og HH beretter at det har været spændende at deltage og især at møde 

andre foreningsaktive mennesker fra alle mulige tegnsprogsorganisationer i 

landet. Man fik også mange værktøjer med hjem igen. Næste gang opfordres 

der til at flere fra bestyrelsen skal deltage. 

Hvis der kommer en ’næste gang’ så er der enighed om at DDU skal tage mere 

ansvar for arrangementet, da DDU ikke har været gode nok til at være med og 

vise flaget som arrangører.  

 

 Ghana-projekt (MS) 

Status er den at der lige nu ikke er nogen, der er interesseret i at føre Ghana-

projektet videre. Der er ingen tilbageværende medlemmer i gruppen og det er 

meget ærgerligt. Næste projektansøgningsdeadline er i starten af februar og 

hvis der ikke indsendes en ansøgning inden da, stopper DDU projektet.  



REFERAT BESTYRELSESMØDE   
 

Der laves en ny informationsvideo herom og der er 2 personer, der sporadisk 

har vist interesse efter nyhedsvideoen i december – men det er stadig ikke nok. 

MS følger op på dette. 

 

 FTT – Debataften (MS) 

MS og HH deltog i FTT’s arrangement, hvor der var inviteret en fremtidsforsker 

til at fortælle om hvordan man kunne blive bedre til at løse problemer, der evt. 

dukker op i fremtiden (i dette tilfælde tolkemarkedet). 

Desværre gik det ikke så godt – oplægsholderen anede intet om tolkemarkedet 

og dets udfordringer, men snakkede ud fra en mere generel vinkel. Det var 

ærgerligt og der var heller ikke mange deltagere. 

 

 DNUR - Norge (MS)  

MS fortæller om mødet i Norge. Det gik meget godt og det var en oplevelse at 

være en del af deres demonstration for forbedrede tolkevilkår og bedre 

arbejdsbetingelser for tegnsprogstolke. Under mødet blev der bl.a. lavet 

evaluering for sommerens lejre og snakket om den nye struktur for DNUR. Der 

er lavet en ny folderstruktur, som er i gang med en slags beta-version og det 

tages op igen til næste møde. Referatet fra DNUR-mødet vil være på vej når 

den er klar (fra Norge). 

Næste møde er allerede den 14.-16. februar på Island. Foreløbigt deltager MS 

og ET fra DDU. 

 

 

 Andet  

 Hvem forsætter og stopper i bestyrelsen til foråret? 

MJ er ikke på valg og fortsætter gerne.  

ET vil gerne fortsætte og rykke op som bestyrelsesmedlem. 

HH er på valg og er interesseret i at fortsætte enten som suppleant eller 

bestyrelsesmedlem. 

VL er ikke på valg. 

JS ved endnu ikke hvad hun vil, har brug for mere tid til at overveje tingene. 

EM har valgt at stoppe. Hun føler at tiden er inde, da der kommer til at ske flere 

ting i hendes privatliv i den nærmeste fremtid, så hun kan ikke have et 
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professionelt fokus på DDU. Hun understreger at det har været en meget svær 

beslutning.  

 

 25-års jubilæum + arbejdsgruppe (MS + JS) 

Der er talt om at lave både en reception og en fest – receptionen på selve 

dagen for stiftelsen, den 19. november. Festen skal vi have tilpasset, så det ikke 

kolliderer med nationale/internationale events og lignende. Vi skal have sat en 

event op på hjemmesiden (eget faneblad).  JS og EM vil med i gruppen. MS 

starter op efter nytår. 

 

 Michaels arbejdskontrakt (EM) 

Bestyrelsen diskuterede kontrakten og der er nået enighed om at den forlænges 

til og med den 31. maj 2019 med de samme betingelser. Herefter skal vi have 

set hele situationen an – både organisatorisk og økonomisk. 

 

 12 timer på IG (EM) 

Der igangsættes en ny omgang med ’12 timer på IG’, da den er ret efterspurgt. 

MJ laver en oversigt over rækkefølgen.  

 

 ’Unge Ambassadører’ (MS + ET) 

Det har efterhånden varet for længe og man er ikke kommet i gang. ET sender 

datoforslag til MS, så de kan tage det første møde. 

 

 Lønnet formand? (EM) 

EM spørger åbent om bestyrelsen skal overveje at DDUs formand skal have en 

form for løn/honorar for formandsarbejdet. Der er ofte en del repræsentation og 

forberedelse i forbindelse med arbejdet og det stjæler tid fra studie m.m. Der 

vægtes for/imod og emnet tages op igen til næste bestyrelsesmøde. Man vil 

også undersøge hvordan man gør i de øvrige organisationer af samme størrelse 

som DDU. 

 

 


