
 

Dato:  7 november 2022 

Tid og sted:   kl. 16:30 – 20:00 

Tegnstyrer:   

Referent:    

Til stede:   Emilo Christensen (EC), Emma Tietze (ET), Michelle Barløse (MB), 

Michael Steenberg (MS) 

Forhindret:  Emma Tietze (ET)  

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

 

 

 

1. Velkomst 

 
• Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger.  

 

• En tur rundt på bordet 

AH: Alt godt – har været syg, men er ovenpå igen. 

EC: Har haft meget travlt med studie og DDU, især med internationale opgaver. 

MB: Er startet på studie, hårdt. Men er fortsat oprejst og har det godt. 

 

 

2. Nyt fra sekretariatet 
 

• Næste års aktiviteter  

I 2023 er der fokus på forbundets ’afvikling’. Der er oprettet en arbejdsgruppe, der 

samarbejder med både bestyrelsen og sekretariatet. Sideløbende med dette skal der 

være fokus på aktivitetstilbud, heriblandt børnelejr (Handicappuljen), events omkring 

identitet (Handicappuljen), nordiske og europæiske lejre til sommer og 

oplysningsarbejde. 

  

• DDUs fremtid 

Lige p.t. er der fokus på at skaffe nok medlemmer, der kan sikre DDUs overlevelse, i 

hvert fald for 2023.  

EC fortæller at der er flere indenfor TegnBølgens område, der er interesserede i at melde 

sig ind hos DDU. Der kigges nærmere på det og TegnBølgen er selv meget åbne for at 

fortsat arbejde sammen med DDU. 

 



 

 

3. Ansvarsområder  
 

• HR & økonomi (ET) 

ET er forhindret. MS fortæller at alt er som det skal være og at vi netop har fået udbetalt 

driftstilskuddet for 2022. 

 

• Medlemmer (børn) (AH) 

Tegnsprogslejr-projektet skal igangsættes, der er aftalt et møde med MS omkring 

hvordan vi kommer videre. 

  

• Medlemmer (unge) (MB) 

Der er arrangeret medlemsmøde den 18. og 25. november.  

Identitetsprojektet skal i gang, MS kontakter de to ansvarlige. 

 

• Ungdomsforeninger (EC) 

Overblik over generalforsamlinger; 

Absalon 2.0 15. april; Ladylike 16 .april; TegnBølgen ?; DDU 29 .april (Vejle). 

 

 

4. Kommende arrangementer 
 

• NUS 4-6 november (O) EC 

Det gik fint selvom der kun var 12 deltagere. Oplægsholderne var tilfredse med opholdet 

og servicen, hvilket er vigtigt.  

Der skal laves en evaluering, MS og EC kigger på det. 

 

• Vandretur? (D) EC 

Der er ikke søgt om midler hertil, men man kan sagtens arrangere en vandretur uden de 

store økonomiske ’muskler’. Måske er der enkelte medlemmer, der gerne vil arrangere 

en vandretur – EC følger op på dette ved medlemsmøderne. 

 

• Medlemsmøde i november (D + B) EC 

P.t. ved vi endnu ikke om det bliver til noget i Vejle, da vi stadig mangler et lokale i Vejle 

at afholde medlemsmødet i. EC er på sagen – dog er der enighed om at DDU dækker 



 

aftensmaden.  

 

• Tegnsproglig lejr (O) AH  

Også kendt som ’tegnsprogslejr’ eller ’børnelejr’ – MS og AH går snarest i gang. 

  

• Generalforsamling den 29 april (O) EC 

ET vil gerne være med til at planlægge generalforsamlingen, evt. sammen med MB. MS 

er med og der tales om at evt. holde generalforsamlingen over en weekend. 

 

 

5. Andet  

 
• DDU 

Forældreoplæg ved Kastelsvejsskolen (O) EC 

EC var til forældremøde hos K-vej, og det var vellykket. Forældrene er villige til at 

sende børn afsted til en DDU-arrangement, hvis det er på en heldag – uden 

overnatning.  

 

• International 

- DNUR (O) EC  

DNUR mødet i København, lige inden NUS, gik meget godt selvom det var tydeligt at 

den islandske repræsentant ikke var så erfaren som mødeansvarlig. Men alle hjalp 

hinanden og mødet blev overstået på en dag. 

Dagen efter var deltagerne med til oplæg af NTN og det gik overraskende godt, da 

der blev spurgt meget ind til børn og unges tanker om fremtiden. 

 

- NBL Sverige 2-9 juli (O)  

T.O. 

 

- WFDYS ungdom + GEFO Korea (O) 

EC nævner at det er muligt at sende 3-4 deltagere til ungdomslejren. Som noget nyt 

er der også mulighed for at sende en leder. Bestyrelsen er enige om at EC skal være 

en af deltagerne, da han stiller op til WFDYS’ bestyrelse. 

 

- EUDY JR Østrig (O) 

MS har fået henvendelser fra forældre, der gerne vil sende deres børn på lejr. De er 



 

dog helt nye i DDU-sammenhæng, så man skal være obs. på dette. MS er på sagen og 

kigger på muligheder for at skaffe midler til dækning af udgifter. 

 

- EUDY ungdom + GEFO Portugal (O) 

EC vil repræsentere Danmark. T.O. 

 

- NUS Sverige 29 sep - 1 okt (O) 

Datoerne er fundet – til orientering. 

 

- WFDYS nye vedtægter i samarbejde med nordiske lande (D) EC 

EC vil gerne indsende vedtægtsændringsforslag, der går ud på at WFDYS-bestyrelsen 

maks. må have to repræsentanter fra hver kontinent for at opnå geografisk 

spredning. EC går videre med det. 

 

• DDL/DDI/DD3  

DDL bestyrelsesmøde den 2-4 september (O) EC 

Lars Ahlburg meddelte at bestyrelsesmødet var aflyst pg.a. flere afbud fra 

hovedbestyrelsen, så EC kom ikke til bestyrelsesmødet.   

 

DDL ekstraordinært landsmøde den 3 september (O) EC 

EC var med til landsmødet og fulgte med. Dog blev EC syg om søndagen og måtte 

derfor blive hjemme fra søndagens program. 

 

- DDI jubilæum (O) EC 

Det var et meget fint arrangement, samt fest, men ærgerligt at der var så få unge 

med. Vi har savnet at feste på denne måde. 

  

- Netværksmøde for foreninger den 19 november (O) EC 

EC repræsenterer DDU ved mødet. 

 

DDL’s bestyrelsesmøde den 2-4 december (O) EC 

EC skal skrive eksamensprojekt i disse dage, så derfor kommer han kun i et par timer 

for at fremlægge DDUs plan omkring fremtiden/2023. Bestyrelsen er informeret om 

dette.  

 

• Projekter 



 

- Ida og Carolines projekt (O) MS 

MS følger op på dette ’identitetsprojekt’ hurtigst muligt. 

 

• Sociale medier 

- Opdatering af hjemmesiden (D) EC 

- Månedsvideo (O) EC 

 

• DUF/SUMH 

AH er tilmeldt DUF’s delegeretmøde.  

 

• Status på VSA 2022-2024 

Der skal muligvis findes en dag til gennemgang af dette i foråret 2023. 

 

• Arbejdsgruppe for DDUs fremtid 

- EC fortæller om status. Arbejdsgruppen er, for alvor, kommet i gang og de er ved at 

planlægge møder med både DDL og MS.  

MS nævner at det er vigtigt at alle følges ad i processen. MS vil kontakte SUMH for at 

høre om DDUs muligheder hos dem. 

Der er aftalt møde med arbejdsgruppen og EC/MS på torsdag. 

 

 

6. Eventuelt 

- Næste møde er den 4 februar. (D) EC 

En lille bøn fra EC; at man overholder datoen denne gang, for de sidste to gange har 

man skullet rykke datoen. Mødet er i København. 

 
 


