
 

Dato:  29 maj 2022 

Tid og sted:   kl. 11-14:30 Zoom 

Tegnstyrer:  Emilo Christensen (EC) 

Referent:   Michael Steenberg (MS) 

Til stede:   Emilo Christensen (EC), Anette Hermann (AH), Emma Tietze (ET), 

Michelle Barløse (MB) 

Forhindret:  Ingen 

  

Drøftelse = (D), Orientering = (O), Beslutninger = (B) 

 

 

 

1. Velkomst 

 
• Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. EC bemærker at der er kommet en ny tilføjelse ud over hvert punkt – 

bogstaverne D, O og B. Forklaringen ses ovenfor, det er målet at det skal være med til at 

spare tid på bestyrelsesmøderne. 

 

• En tur rundt på bordet 

Gennemført – inkl. en velkomst til Michelle Barløse. 

 

 

 

2. Nyt fra sekretariatet 
 

Der har været fokus på at få de praktiske detaljer omkring den nye bestyrelse op og køre, 

bl.a. ved at rette i hjemmesiden og tilføje/fjerne mailadresser. Det hele skulle være på 

plads nu. 

Ellers er der arbejdet en del med DUF-driftstilskudsansøgning, almen fundraising, 

planlægning af Nordisk Børnelejr, koordination med deltagere og leder til Nordisk 

Ungdomslejr, forberedelse af NUS-ansøgning, DD3-møde, økonomi vedr. 

Handicappuljen, Ghanaprojekt, Døvebladet og meget mere.  

Men der er styr på det hele og tingene tages en ad gangen. 

 

Vedr. Generalforsamlingen, så er referatet ved at være rettet til, så vi kan præsentere 

det på hjemmesiden.  

 



 

 

3. Ansvarsområder  
 

• HR & økonomi  

ET får ansvar for de to områder den og aftaler nærmere med MS omkring hvordan 

opgaverne skal gribes an. 

 

• Medlemmer (under 18 år) 

AH tager ansvaret for den del og glæder sig. AH foreslår et eventuelt medlemsmøde for 

forældre til børn, der er medlemmer hos DDU; sammen med DDL. AH tager den med 

videre. 

 

• Medlemmer (over 18 år) 

MB vil gerne prøve at tage den og hun finder løbende ud af hvilke opgaver det 

indebærer – dog er det mest som sparring og aktiviteter til dem over 18. Så det vigtigste 

er at medlemmerne over 18 år kan føle sig set og hørt. 

 

• Ungdomsforeninger  

EC tager den og forsøger at give området mere opmærksomhed, da vi befinder os i en 

usikker tid iht. ungdomsforeningernes eksistens. 

 

 

4. Kommende arrangementer 
 

• Medlemsmøde den 8 juni Kbh (O) EC 

Der er booket lokale hos DUF. Klubberne i hovedstadsområdet vil gerne reklamere for 

eventen for at tiltrække medlemmer.  

Start kl. ca. 17. Hovedformålet er at tale om vores retning som forbund og fremtid. 

Aftensmaden er inkluderet og det hele slutter kl 20.  

MB sørger for madbestilling og EC sørger for selve mødet.  

MS sætter op på hjemmesiden (tilmelding oprettes + kun for medlemmer + gratis). 

Deadline samme dag kl. 12.  

 

• Medlemsmøde den 10 juni Vejle (O) EC 

Her vil proceduren være den samme som i København, blot med den forskel at 

TegnBølgen gerne vil samarbejde og de har også et event den samme dag, så man håber 



 

på at tiltrække endnu flere medlemmer til arrangementet.  

MS opretter begivenhed mv på hjemmesiden – med start kl. 16.30. 

 

• Folkemødet 14-18 juni (O) EC 

EC deltager og glæder sig. Rammerne med kost, logi, transport og tolk er på plads. EC’s 

eget program er næsten på plads og han vil arbejde for at give opmærksomhed omkring 

tegnsprog som sprog. I de kommende år skal der mere fokus på Folkemødet fra vores 

side. 

 

• NBL 11-18 juli (O) EC, MS, AH 

Arbejdsgruppen har styr på tingene og de sidste detaljer er ved at falde på plads. Der 

satses på at alt er aftalt og koordineret omkring midten af juni måned.  

 

• NUL 20-26 juli (O+D) EC 

Deadline er den 1. juli og der forventes ca. 10 danske deltagere. Lederen er fundet, det 

bliver Julie F. Faustrup og MS koordinerer det hele med hende.  

 

• NUS 4-6 november (B) EC 

Næste DNUR møde bliver gennemført online inden ovennævnte datoer, så deltagerne 

fra DNUR-mødet også har mulighed for at deltage i det fysiske NUS event. MS er fuld i 

gang med at finde ud af hvordan og hvorledes eventen kan løbe af stablen, både praktisk 

og økonomisk. NUS kommer også til at foregå samtidigt med DNUR-mødet i København, 

så MS er i gang med at finde ud af om der skal være fælles event eller lign. 

Temaet er næsten på plads, det bliver noget med etnisk diskrimination og EC er i dialog 

med oplægsholderne.  

MS går snart i gang med budget og ansøgning mv. EC og ET er også med i 

arbejdsgruppen. 

 

• Vandretur (D) AH 

Eventen lægges på hylden indtil videre grundet manglende ressourcer.  

  

• Lederkursus (D+B) EC, MS 

Skal foregå i foråret 2023 og formålet vil være at finde nye ledertalenter. MS giver 

besked så snart der er nyt fra Handicappuljen (godkendelse) så der kan arbejdes videre 

herom.  

 

 



 

 

5. Andet  

 
• DDU 

- Oplæg ved Fredericiaskolen (O) EC 

EC beretter at det gik rigtigt fint og at han har lagt en kort beskrivelse af besøget op 

på Facebook, hvor det fik fin respons. Det var tydeligt at eleverne ikke vidste ret 

meget om DDU og at det er noget vi bør være bedre til; at gøre opmærksom på 

mulighederne i vores organisation. 

  

• Internationalt 

- EUDY generalforsamling den 2-5 juni i Bulgarien. (D) EC 

EC er tilmeldt og EC fortæller om hvad emnerne ved GA er og hvad han/DDU vil være 

opmærksomme på.  

EC – kan du tilføje her? 

 

- EUDYs projekt ”Safeguarding guidelinies”. Link er vedlagt i mail. (B) EC 

 

 

- DNUR næste møde i november (O) EC 

 

 

• DDL/DDI/DD3  

- DDL bestyrelsesmøde den 20 maj 2022 (O) EC 

- DDL bestyrelsesmøde den 2-4 september (O) EC 

- DDL ekstraordinært landsmøde den 3 september (O) EC 

• Projekter 

- Ghanaprojekt (O) MS 

MS og Veera afslutter regnskabet i juni. Derefter stoppes projektet fra DDU’s side for 

denne omgang. Det er en trist udvikling, men det er desværre nødvendigt da der ikke 

har været mulighed for at skaffe flere frivillige til projektgruppen (den danske del).  

 

• Sociale medier 

- Præsentationsvideo (O) EC 

• DUF/SUMH 

- SUMH repræsentantskabsmøde den 14-16 april 2023 



 

• Status på VSA 2022-2024 

-  

• Arbejdsgruppe for DDUs fremtid 

- Status på processen (O+D) EC 

• Årshjul  

- Datoer til bestyrelsesmøder + arbejdsdage (B) EC 

- Dato til 2023 generalforsamling (B) EC 

 
 

6. Eventuelt 

 
 


