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PUNKT

1. Velkomst
● Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
● En tur rundt på bordet
2. Nyt fra sekretariatet
Tekst fra MS har skrevet en tekst på mail. Emma gennemgår det.
3. Ansvarsområderne
Formålet med denne er at man opdaterer, hvad der er sket og kan efterfølgende bruge det
til at få input fra andre i bestyrelsen. Med til at gøre arbejdet lidt lettere.
● HR og økonomi
MS har haft kontakt med revisor og har fået grønt lys om årsregnskabet revision kan være
klar til d. 27. marts.
● Sociale medier - Medie udvalg
ET: Spørger AH om ønske om sociale medier system, med at lægge ud og alt dette.
ET: Fx store videoer - da med Josefine redigerer men men nogle videoer kan man gøre selv.
AH: Har købt et program til redigering og tekster samt undgåelse af hakkeri.
AD: Redigeringsprogrammet god?
EC; Behov for medieudvalg? Hvis du føler behov for det, så tag det op.
Også mange medlemmer ved ikke om hvad de forskellige ting som DUF, SUMH osv.
Måske vi skulle lave oplysningsvideoer, så god ide, at starte med små oplysningsvideoer, så
medlemmerne kan blive klogere på det.

AH: Ja, jeg fandt flere informationer om DUFs driftstilskud så derfor kunne jeg fortælle om
det i videoen om DDUs fødselsdag.
SS: Vigtigt med informationer og klare og tydeligt, så medlemmer kan se hvad det er for
noget. Noget kreativt video.
AY: Samme med vores projekter, mange ved ikke hvad vi er i gang med, så også vigtigt med
dette.
ET: I forbindelse med medieudvalg, vi er god til at opdatere på sociale medier men for lidt
interaktion fra medlemmerne. Fx 12 timers IG, ikke så mange spørgsmål osv. Ikke lige så
meget som før.
SS: Kunne hente inspiration fra en NGO Con3bute til 12 timers IG, skal være mere kreativ
osv. for at tiltrække medlemmer til interaktioner med os .
AH: Skal vi lave spørgsmål som medlemmer/alle kan svare på?
AY: Svært at tiltrække folk, om det er pga corona eller måske det muligt lave en
spørgeskemaundersøgelse, med input fra medlemmer.
AH: sender dem en email med mulig for svar
FR: Muligt med en spørgeskema apparat som FR bruger i forbindelse med studiet.
● Medlemmer - Medlemsaften
SS: I gang med planlægning med medlemsaften, forsøgt at komme ud til dem, men ikke
aktive. De ved ikke hvad vi vil med dette. Så vi ved ikke om det lykkedes med at
gennemføre.
EC: Man skal ikke frygte at der kommer så få, så bliver det mere koncentreret om dem, der
deltager og det bliver dem, der kommer til at få indflydelse.
ET: Ikke være bange, sidste år med Henrik var man kun 9, kun 6 medlemmer, men muligt
med at lave små sjove optaktsvideo, for at tiltrække dem og gøre dem opmærksomme på
at der er medlemsmøde. Måske nå ud til medlemmerne privat.
AY: så få men så kreative og man kan få dybde i samtalerne når man er få.
● Ungdomsforening - Ungdomsforeningsmøde
ET: Skulle være 29. november, men mange kunne ikke, og har lavet en afstemning hvor det
så bliver 20. december. Igangsat PP-præsentation, så det kan ses på drev. Sparrer med
Emilo med dette, da det er første gang.
Inspireret fra DDL møde i går, kan bruges til det kommende møde.
EC: Hvem kommer? Alle kommer. Hvem kommer af TegnBølgen og Absalon 2.0. Dem, der
har trykket, kommer mens resten finder ud af det.
AY: formål med mødet, bedre samarbejde?
ET: Lidt stille længe, derfor skal det i gang og tvær samarbejde, skal være med til at styrke
fremtiden.
EC: Rød tråd - og også udnytte mødet til at informere om muligheder fx Ladylike har ny
bestyrelse.

ET: 20. dec. mere introduktionsmøde, og lære hinanden at kende og så en ny måde, hvor
det kan blive dybdegående i 2021.
AY: Muligt med til mødet, kan finde datoer eller something.
ET: Ser helst at lave en fælles kalender, så det kan gøres overskueligt for alle.
AH: Møde alene med hver enkelt ungdomsforening er også vigtigt, så husk det.
● Projekter
AY: Travlt med arbejde men i gang med projekter i december og så BLM snak om skift til et
nyt navn ‘Kultur og hørehandicap’ og der er nok 2 i arbejdsgruppen, mens en er lidt usikker.
EC: Ghana projekt - opsummering - i gang og kick off-møde haft. corona påvirker meget,
redigerer i ansøgninger og skulle gennemføre ungdomslejr i ghana men pga corona sker der
ændringer.
● Internationalt
EC: Sker ikke så meget.
ET: DNUR - møde sidste lørdag, fin møde - Alessandro og Mette gæst, snak om EUDY og de
ønsker tæt samarbejde med DNUR og de store arrangementer som jubilæumsfest må
gerne sendes til dem, så de er opdateret om det.
Snak om økonomi - fint pga corona gør det til online og udgifter bliver sparet.
Snak om hvorfor økonomisk problem.
kontaktperson til Mette skal findes. Vigtigt at finde nogen. Spørg Henrik og så Josefine. ET
kontakter MC hvis det bliver nej fra Henrik og Josefine.
Nødplan EC kan godt.

4. Kommende arrangementer
● GEFO 2021 (EC)

EC: Hver år GF, fundet dato men så kan ikke alligevel, så skal finde en ny, 27. marts eller 8. ma
27. marts snak med MS om mulig at årsregnskabet kan være klar. og det kan det.
og helst ikke maj da det bryder DDUs vedtægter.

Booket hele weekenden til forberedelse.
Vil finde 2 ansvarlige fra bestyrelsen til GEFO, med ansvar med kontakt til ungdomsforening, s
stedet og vi sørger for det praktiske, Absalon 2.0.

ET: Spørgsmål? GEFO i KBH? yes, hvem skal tage ansvar for GEFO?
EC: Lyst og ressourcer til det, så tag det.
ET: Lav en skema med oversigt over hvem der skal tage hver år af ungdomsforening, så
overskueligt.
EC: Emilie har lavet håndbog om GEFO, så kan sende videre til AH og FR, som tager ansvar for
GEFO.
ET: Brug for hjælp, bare kontakt os andre.

● SUMH arrangementer (EC)
SUMH har kommende arrangementer, som kunne være meget relevant for DDU, som på
onsdag er det som ET og SS om handicap og uddannelse.
SUMH har nyhedsbreve og skal finde ud af om det er åbent, så vi kan dele til medlemmer.
AY: nu på onsdag, er der møde, og kunne lave en video med bemærkning at der er tolk på,
hvis man er interessant, så kan man være med.
ET og SS tager ansvar for dette.
ET: Video om onsdag, video om medlemsaften, opsummeringsvideo om BM i dag.
ET: AH, god ide med struktur med videoer, skema over hvem der tager hvad osv. Så det er
ikke de samme, der tager videoer.
FR: Muligt med Zoom til video opsummering.
● Lederkursus (ALLE)
EC: lederkursus- 31.000 kr - gennemgå i januar, men corona. MC siger at det kan udsættes.
OG det er god ide, da det kan gøres i foråret. og hvis folkemødet bliver aflyst, så kan det
gøres der, men hvad tænker I?
Tænker med at finde frivillige til arbejdsgruppe for denne. Slutningen af maj vil være fint.
SS er Tovholder for denne arbejdsgruppe.
EC Video omkring d. 11. december.

● Frivilligfest (SS)
Ikke en fest men om til en dag i stedet for. uden alkohol og laver aktiviteter sammen.
Sensommer 2021 - EC er in for at arrangere det sammen med SS.
AY: liste over frivillige? MC har det nok måske.
● Folkemøde (ET/SS)
ET: Skal kontakte den gamle arbejdsgruppe. Skal vurdere om at der er behov for en mere,
nu er det michelle, SS og ET.
Skal snakke om der er brug for en mere. men svært at sige om det gennemføres pga corona
Møde 1. december.
SS: Har brainstormet meget, men svært at forudse det pga corona.
Benyt frivilliggruppen til at finde frivillige og Michelle muligt lave video.

● Online arrangementer (EC)
EC: På hylde - vi har meget at se til lige nu, så kig på det igen til næste BM. og lader det til
ungdomsforeninger med deres online arrangementer.
ET: Måske til næste BM - lav en tidslinje over arrangementer.
EC: SUMH har månedlige møder med medlemmer, så vi kunne måske hver 3. måned holde
en lille møde over Zoom med vores medlemmer. Samarbejde med dem om den retning, vi
vil henimod
AH: Åben BM, så medlemmer kan se hvad vi snakker om osv.
SS: Kan bruge Zoom til online arrangementer
● Distortion (ALLE)
AY: Josefine havde ansvar for årets distortion med at finde frivillige og alt dette. kunne
spørge hende.
ET: Kunne bruge frivilliggruppen i det det for nogle år siden var det et stort engagement fra
deltagere og kunne have tovholder.

EC: Droppe distortion, fordi hvad gavner det for DDU?
ET: Enig, vi skal finde fokuspunkter, men hvorfor Distortion, vise tegnsprog findes og
døvesamfund osv. og også at Distortion har folk det sjovt og kan gøre at DDU ikke ses kun
som kedeligt politisk arbejde.
EC: Kunne spørge til medlemsaften om Distortion.
SS: Har folkemødet, men vi skal høre hvad vores medlemmer om hvad de har lyst til.
Dette punkt tages op til næste møde.
● Vandretur (ALLE)
Har et medlem fra Thy, som er interessant i dette, kunne godt holde fast i det og hører ham
ad og så kan vi igangsætte det. Så mulig vandretur i Thy.

5. Andet/TO DO:
● SUMH - Strategi og Vision (AY/SS)
SS: Igår, det gik godt og også mange ting - politisk om 3 områderne: “Synlig og central politisk
aktør”, “Stærkere og bæredygtig organisation” og “Empowerment af unge med handicap”.
Med fokus på udvikling og hvordan vi skal kæmpe politisk osv.
Problemer og vil løse handicapvenlige problemer som kørestolsbrugere har problemer med

at komme ind i restauranter og tog også op med 20 timers tolk. Mange forskellige ting diskute
og mange gode inputs.
Videnscenter kunne bruge til at sprede viden om handicap er ikke en udfordring og man skal
se på vores kvalifikationer og ikke på vores handicap i forbindelse med arbejde.
EC: Tusind tak for at I 2 var med og opdatere os. det er dejligt at se. Kort snakket med Lars.
Han opfordrer os at deltage til SUMH og de forskellige vigtige organisationer, da det kan
hjælpe os hvis vi står i en alvorlig situation senere.

● Arbejdsprogram 2020-2022 (EC)

EC: Overgangsmødet - hvad vi skal nå at opfylde osv. Nu føler jeg lidt mere svært og at det er
bedre at præsentere hver år for sig selv og så den samlede resultat til 2023.
Nu bruger vi også Trello og kan opdatere os med vores arbejdsprogram.
Og bruger det til at tjekke af månedligt.
EC: Arbejdsprogram næste år, kunne måske AY og SS indputte gode ting/inputs fra SUMH.

● Arbejdsgruppe til rykkergebyr DDL (ALLE)

Medlemmer undlader at betale kontingent og kan skifte uanset konsekvenser, samme med os
hvor 35000 kr mangler pga. manglende kontingentbetaling i forbindelse de stopper med at
være medlem af DDU pga. alder.
FR vil være med i arbejdsgruppen.

● BLM - Arbejdsgruppe? (SS)
Kultur og hørehandicap.
SS: Har snakket med MC om hvordan osv. Det gik godt møde. Nassor er over 30 år.
MS siger at det er bedre at være bredt, så selvom han er over 30 år, lad ham være med
og så snakke om mulige arrangement
Arbejdsgruppen: Nassor og Mia
Vil være med, men vil høre mere om det før godkendelse. 29. november møde.

● Nyhedsbreve (MS)
EC: I stedet for sociale medier, inspireres MC at nyhedsbreve kan sendes ud på email ligesom
EUDY gør. finde ud af det og med start i januar 2021.

● Trello (EC)
EC viser hvordan det gøres osv.

● DUF delegeretsmøde hilsen (EC)

EC: Fristen var overskredet men vil sende en mail med beklagelse for at vi ikke nåede at
tilmelde os og så måske bliver det om til online, så kan vi måske deltage. 5. december.
● Lave video i forbindelse med NUS-arbejdsgruppen, NBL,lederkursus (ALLE)
DNUR skal finde dato, derfor venter vi på det.
Ingen henvendelser angående NBL, måske MC kunne gøre et eller andet for hjemmeside så
det kan blive synligt og måske viser de alle forskellige ting, som vi skal bruge arbejdsgrupper
til.

● Opdatere hjemmesiden med ansvarsområder (MC/ALLE)
MS gør det.

6. Eventuelt
● Email med Anders Kirchkeiner
Formandsnetværk - AY og FR interessant - Enig om at AY og FR deler ansvar og samarbejder
om det hvis det er muligt - FR og AY skriver en mail til Michael om dette.
● DDL og DDU møde
Ønsker møde med Lars og den nye direktør. systemet med støttemedlem tilbage og afklarer
forskellige ting. EC opdaterer når der er nyt.

● EC kommer til KBH - DDU kontor d. 7 dec. . for møde med MC

● Castberggård - Bestyrelse 28. november
Serhat deltager på vegne af DDU
EC kan prøve at se om der er nogen, der vil deltage som repræsentant.

● Høringssvar

● Hjemmesiden har ikke dokumenter - fx gefos referat osv. Kontaktet MS og han sørger
for det.
● Punkt om Frontrunners medlemskab tages til næste BM

