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1. Velkomst 
● Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

● En tur rundt på bordet  

Alle er ved godt mod og glæder sig til at der snart er sommerferie. 

 

 

2. Nyt fra sekretariatet 
● Handicappuljen 

Der er blevet justeret i budgettet på alle 6 aktiviteter og tovholderne er blevet 

underrettet. Det er vigtigt at vi følger budgettet og tidsplanerne nøje, så vi ikke 

står tilbage med en stor tilbagebetalingssum til næste år. Der er flere oplysninger 

herom senere på dagsordenen. 

  

● Sommerferie på sekretariatet 

Sekretariatet holder ferielukket hele juli måned. MS vil dog kigge på mail af og til, 

men der skal ikke forventes svar før vi er inde i august måned. 

 

 

3. Ansvarsområder 

● HR og økonomi (FR) 

Der er ikke noget at berette p.t. Det hele kører som det skal. 

 

● Sociale medier (SS) 

Der skal laves en præsentationsvideo af den nye bestyrelse. AH tager ansvaret. 



 

Sommerhilsen skal også laves – her er det EC, der tager ansvaret. 

Instagram takeover, sammen med DUF, AH tager ansvaret og finder ud af om det 

skal være noget fra Tegnsprogsfestivalen eller børnedagen, i samarbejde med 

DDL.EC  

 

● Medlemmer (AH)  

AH meddeler at der ikke er noget nyt herfra og at hun savner input omkring 

hvordan man kan holde kontakt med medlemmerne. Der kom input med 

medlemsaftener og evt. medlemsarrangementer. Det kommer når Corona’en har 

lagt sig helt. Ikke nyt herfra.  

 

● Ungdomsforeninger (ET) 

Forberedelsen til ungdomsforeningsseminaret (Handicappuljen) skal snart i gang. 

ET bliver medarrangør sammen med MS. Ellers holder vi øje med udviklingen hos 

medlemsforeningerne.  

 

● Projekter/politik (NL) 

NL vil gerne kæmpe for mere dansk tegnsprog i hverdagsbilledet, samt for at DDU 

skal have mere politisk indflydelse på området. Der skal kæmpes mere for 

døvesagen. EC og NL kontakter DDL herom sammen.  

 

● International (JE) 

EUDY Congress 24.-25. sept. EC og JE deltager. Ærgerligt at det falder sammen 

med Tegnsprogsfestival, men sådan er det.  
 

 

 

4. Kommende arrangementer 
● NUS i efterår - arbejdsgruppe?  

MS tager over og får svar på de løse spørgsmål. Vi skal have at vide om NUS 

gennemføres til efteråret eller ej.  

 

● Overlevelsestur i august  

Det løber af staben den 28.-29. august. JE er tovholder.  

 



 

● Frivilligdag i sensommeren (EC + SS) 

EC + FR er tovholdere for et hyggeligt arrangement for vores frivillige den 18. 

september. 

 

● Udviklings weekend/Foreningsseminar (ET) 

MS sørger for den del. Det er målet at flest mulige bestyrelsesmedlemmer fra 

både DDU og medlemsforeningerne er med. Temaet er DDUs fremtid og der skal 

inddrages noget kompetenceudvikling. Eventuelt den 12.-14. november, med 

bestyrelsesmøde om fredagen. 

 

● Aktivitetsdag/weekend for forældre til hørehandicappede i oktober (AH) 

Det er en aktivitet fra Handicappuljen. AH og MS kører den sammen med DDL. 

Arbejdsgruppen er i proces vedr. at finde lokation – evt. i november måned. 

 

● Kultur og hørehandicap – der er bevilliget midler til 3 workshops i oktober, 

december og februar. (SS) 

Gruppen er i gang. Foreløbige datoer og oplægsholdere er fundet. Nogle af dem 

bliver muligvis gennemført som online-arrangementer.  

 

● Medlemsmøde i august – emne: samværspolitik eller VSA 2023-2025? 

EC (og AH) tager stafetten. Der vil blive ændret på datoerne for varighed, så det 

bliver ikke fra år til år, men fra generalforsamling til generalforsamling. Et 

medlemsmøde gennemføres eventuelt den 5. august. 

 

 

5. Andet  
● Urban Belonging Project 

DDL og DDU har fået en henvendelse fra en projektgruppe, der arbejder på at 

forbedre byrumsoplevelsen i København. De har startet 

projektet;  www.urbanbelonging.com og beder om hjælp til at finde deltagere. 

MS er på sagen. 

 

● Døvebladet - næste nummer  

Temaet for næste nummer er kommunalvalget. MS sørger for den del og forsøger 

at inddrage DUF og SUMH. FR og NL stiller gerne op til interviews omkring 

hvorfor lokalpolitik ikke er så ’sexet.  

http://www.urbanbelonging.com/


 

 

 

 
 

6. Eventuelt 
● Næste møde er den 21 august fysisk bestyrelsesmøde. EC + SS har ansvaret. 

 
 


