
DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE   

 

Dato:  01/09-2019 

Tid og sted:  10:00-16:00 på Brohusgade 17 

Ordstyrer:  Mads Jensen (MJ) 

Referent:   Michael Steenberg (MS) 

Til stede:  Victoria Larsen (VL), Henrik M. Hørlyck (HH), Emma Tietze (ET), Mads 

Jensen (MJ) og Josefine Steenberg (JS) Michael Steenberg (MS) 

Forhindret:                      Ayse Dogru (AD) Emilo Christensen (EC) 

PUNKT 

 

1. Velkomst 
 

• Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

• Hvordan har vi det?  

Der blev taget en runde med status på hvert bestyrelsesmedlem. Alle har det fint og er 

positivt indstillede. 

 

 

 

• Nyt fra sekretariatet 

 
MS fortæller at der er kommet meget travlhed efter sommerferien. Nogle af punkterne tages 

op senere i dagsordenen, men der er godt styr på de forskellige begivenheder, der kommer. 

MS nævner også at det er ærgerligt at ingen kan deltage til Døves Kulturdage i Aalborg og 

repræsentere DDU. Vi har alle et medansvar for at kulturdagene kan blive en succes, så vi 

må tage dette til efterretning. 

Ellers har der været fokus på de sædvanlige administrative opgaver og især vores 25 års 

jubilæum og Ungdomsklubben Absalons lukning har taget en del tid. 

Næste nummer af Døvebladet bliver med fokus på profilen Mark Berry, samt vores 25 års 

jubilæum med interview mellem nuværende DDU-formand og den første DDU-formand, Anne 

Vikkelsø. 
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2. Kommende arrangementer 

 

• 25-års jubilæum (MS + MJ) 

 

Nu, hvor tiden nærmer sig, begynder tingene også at falde på plads. Der vil snart 

udkomme videoer som teasere til reception og fest. Videoerne er lavet af Emilie 

Mahler og Sofie Ahlburg, der har lagt en masse tid i projektet. Invitationer vil blive 

sendt ud snart og der bliver oprettet tilmeldingsmulighed inden længe. 

 

• Forskellige aktiviteter (MJ) 

 

Der er godkendt midler fra Handicappuljen og MS har justeret budgettet, så det 

passer med de midler, der er godkendt. Dog er der udfordringer med at finde tid i 

kalenderen og tilpasse det med Handicappuljens kalender (som vi selv har lavet).  

 

Enighed om at MS skal spørge Handicappuljen om flytning af ride-lejr, 

uddannelsesmesse til 2020. Et samarbejde med LadyLike om ride-lejren kunne 

overvejes. De forskellige handicappulje-aktiviteter diskuteres og der er fundet 

tovholdere til hvert arrangement. Tovholderne går selv videre med opgaverne. 

 

MJ påpeger at det er vigtigt at bruge FB og IG meget, for at gøre opmærksom på at vi 

’stadig er her’. 

 

DDL har netop gennemført formandsnetværksmøde, hvor alle lokalforeninger (inkl. 

ungdomsklubber) deltog. DDU deltog ikke – måske var det værd at overveje at spørge 

DDL om DDU kunne deltage. MJ og MS går videre herom. 

 

Der bliver også diskuteres at det kan føles som om DDU er begyndt at gabe over for 

meget og man bliver usikker på hvad DDU kan bruges til, som organisation. Der er 

behov for at lige tage et skridt tilbage og få et overblik over DDUs vision, strategi og 

mål. MJ tager dette op ved næste møde, hvor der vil være fokus på netop dette. 

Vigtigt at medlemmerne kan genkende DDU og har en klar følelse af hvad DDU er og 

hvor DDU er på vej hen. 

 

 

3. Andet 

 
• Absalon (MJ) 

 

Der er indkaldt til generalforsamling for den nye ungdomsklub, der skal tage over efter 
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Absalon Ungdomsklub (der lukker 30. september). Datoen er 21. september og der 

opfordres til at deltage.  

DAC har doneret 18.500 kroner til ungdomsklubben, hvilket er fantastisk.  

 

• Ansvarsområder  

 

Der er fundet ansvarsområder til hvert bestyrelsesmedlem. Områderne ses herunder.  

 

Bindeled og har overblik: MJ 

Medier og Kommunikation: JS og EC. 

Ungdomsforeninger: JS og VL 

Medlemmer: EC og AD 

HR & Økonomi: HH og VL 

Projekter: ET og AD 

Internationalt: ET og HH  

 

• Verdenskongres og verdensungdomslejr (HH) 

 

HH fortæller om oplevelserne og erfaringerne fra både verdenskongres og 

verdensungdomslejr. Det har været en fantastisk oplevelse, noget man ikke må gå 

glip af. Ungdomslejren gik meget fint, der var meget information og flere diskussioner 

om organisationsarbejde. Til generalforsamlingen blev Mark Berry genvalgt og især 

diskussionen om at gennemføre et ’årsmøde’ hvert fjerde år (to år efter 

generalforsamlingen) tog lang tid. Men nu er det besluttet at verdenskongressen (inkl. 

generalforsamling) gennemføres hvert fjerde år (som sædvanlig) og nu er der også 

Årsmøde to år efter kongressen. Der vil ikke være mulighed for at stille op til WFDYS’ 

bestyrelse til årsmødet, men alle andre emner kan tages op og diskuteres. Næste 

årsmøde bliver i år 2021 i Thailand.  

 

• Projekt (ET + MS) 

 

ET fortæller at der er søgt om midler til Ungdomsambassadør-projektet. Vi afventer 

fortsat tilbagemelding. ET fortæller også at der er taget kontakt til Nationalmuseet 

vedr. et møde omkring tilgængelighed for døve. Responsen er positiv og vi glæder os 

til at mødes med museet! (Mødedatoen er den 30. oktober). 

 

 

• DD3 (MS + MJ) 

 

MJ fortæller om mødet med Michael fra DDI og Lars fra DDL. Det var et meget positivt 

møde og der er aftalt at samarbejdet skal være tættere fremover. Der er aftalt nogle 

tiltag, som vi alle vil være med til. Bl.a. skal næste Døves Kulturdag (2021) 

gennemføres af DD3. Der er også behov for et nyt seminar, i stil med den gamle. 
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Næste møde er den 23. oktober, hvor vi alle regner med at gå mere i dybden med 

planlægningen.  

 

• Møde med DUF (MJ + MS) 

 

MJ fortæller at vi har fået et møde i stand med DUF’s formand. Det kommer til at ske 

den 8. oktober hos DUF – vi glæder os! 

 

• Vision, strategi og arbejdsprogram for 2020-2022 + 2020-2024 

 

Skal genopfriskes og medlemsmøder herom skal arrangeres. Emnet tages op til 

næste møde. 

 

 

 


