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PUNKT

1. Velkomst
•

Godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra sekretariat
•

Michael er rigtig glad for at vi har været meget aktive. Især med 25-års jubilæum. Han er rigtig glad
for arbejdet og nyder det. Har dog en bemærkning til at bestyrelsen skal prøve at bruge Telegram
uden at Michael er med udenfor hans arbejdstid. Hvis det er vigtigt, så kontakt formanden, som vil
formidle beskeden til Michael.

3. To Do
•

Julehilsen

•

Doodle for det nye år

•

Arbejdsdag

4. Kommende arrangementer
•

Lederkursus (MJ)
Lederkursus skal ske til januar. Det er arrangeret og oplægsholderne er på plads. Skal have flere
tilmeldinger.

•

Lederkursus næste år (ET + JS)
28 marts i Vejle – 4. april i København.
Der mangler at finde på emner til lederkursus. Der er blevet lavet en video, som skal lægges op.
Medlemmerne har indflydelse på emnerne.
Generalforsamling (ALLE)
Forsætter: Emilo, Ayse og Emma T
Forsætter ikke: Victoria, Mads J, Henrik og Josefine
Vi sørger for sandwich, lokalet er booket, og dirigent og referent er der styr på. Stemmetæller
vælges på stedet. TegnBølgen sørger for en arbejdsgruppe til planlægning af festen, og det er
vist allerede fundet en arbejdsgruppe.
Mangler kun program.
Årets beretning: Mads
Økonomi og HR: Henrik og Victoria
DNUR: Emma T.
Medlemmer: Ayse og Emilo
Arrangementer: Ayse og Emilo
Arbejdsprogramudvalg (SVA):
Forening: Victoria og Josefine
Projekter: Ayse og Emma
International: Henrik og Emma
Strategi og arbejdsprogram: Mads og Michael
Mads kontakter Michael med hensyn til arbejdsprogram. Evaluering skal laves.
Årets forening skal kåres.
Årets frivillig skal kåres.

•

Uddannelses og arbejdsmesse (HH + MJ)
Havde booket dato og lokale, men sammenstød med TB´s generalforsamling. Forsøger med d.
7. marts i stedet for.

•

Ungdomsforeningsmøde (JS + VL)
Vi dropper ungdomsforeningsmøde grundet de spredte generalforsamlinger. Vi arrangerer
ungdomstour i stedet for og Victoria og Josefine kontakter vores lokalforeninger og spørger om
de mangler hjælp eller lignende.

•

NUL
17 tilmeldinger, indtil videre. Vi går efter først til mølle princip nu, da vi vurderer at vi har en
god gruppe med den helt rigtige blanding af alder, erfaring osv.

•

Distorsion
Josefine tager sig af arrangementet.

•

Folkemødet 2020 (ET)
11-14 juni er der folkemøde på Bornholm. Arbejdsgruppen er fundet – Har haft første møde d.
10. december. Caroline, Michelle, Emma T og Sarah. D. 21. januar har de det næste møde.
Ayse, Emilo og Emma T. vil gerne med som bestyrelsesmedlem til Folkemøde. Medlemmer kan
komme med på egenbetaling. Der skal findes en løsning med fællestransport for dem der vil
med. Man vil gerne søge penge til folkemødet 2020.

5. Andet
•

Projekter (ET)
Møde med Nationalmuseet – Venter på en ny dato.
Ungdomsambassadør – Har søgt penge via Roskilde Festivalfonden – Får svar til februar.

•

DD3 (MS)
Møde i dag d. 16/12 blev aflyst. Finder en ny dato. Vedr. DD3-Campus, så er der fundet 2
repræsentanter fra hver organisation. Men der skal kigges på kønsfordelingen, da alle
repræsentanter er af hankøn.

•

Møde med SUMH (MJ)
DDU´s formand skal have et møde med SUMH sammen med Michael onsdag d. 18. december.

•

Medlemsaften i København og Vejle (HH + AY)
København: Gik meget fint. Fået konstruktivt kritik og feedback. Gode ideer og forslag – Man
skulle være lidt mere forberedt og lade medlemmer snakke færdig. De ville havde ønsket at det
ikke lå på en hverdag.
Vejle: Få fremmøde – Men det blev rigtigt fint alligevel. Gennemgik forskellige ideer og forslag.
De føler sig forsat ikke inkluderede i DDU, og ønsker mere transparenthed fra os.

•

25-års jubilæum (MJ)
Super fedt arrangement. Virkelig gennemført. Der var lidt mangel på kommunikation mellem

arbejdsgruppen og værterne, hvilket betød at værterne i perioder var pressede. Alt gik fint og
vi har ikke en oversigt over økonomien endnu. Overskud af spiritus er returneret til Bilka.
•

Sex og Samfund (EC)
Det er lagt på hylden pt. De laver jobopslag 3 gange om året, hvor de underviser folk i sex og
samfund.
Vil gerne arbejde på nye projekter. Søge fonde til 3 seminarer; ´Jeg sidder i bestyrelsen, hvad så
nu? ´, Sociale Medier og en slags medlemsaften ´seminar´. Søge penge via DUF-lokalforening
pulje.

•

Ghana-projekt (EC)
Ghana-projekt kører stabilt nu. Har haft 4 møder i december måned. Emilo føler at det går
virkelig fremad nu. Ansøgningsfrist er d. 2. februar. Så tiden bliver brugt på at få ansøgningen
færdiggjort.

•

DUF deleregent-møde
Emilo repræsenterer for DDU. Gik meget fint. Det var punktligt og alt forløb som planlagt.

•

Strategi, vision og arbejdsprogram (ALLE)
Mads kontakter Michael for at igangsætte en udvalg om strategi, vision og arbejdsprogram.
Skal være færdig før GEFO 2020.

•

EUDY – Safeguard Guidelines (ALLE)
Vi vil gerne prøve at finde en repræsentant. Deadline er d. 15. januar. Henrik og Emma laver en
video om det.

•

Janne – Børne og ungdomsuddannelse
Jeg kontakter Janne og fortæller hende om vores to bud – ”30 unge døve fortæller” eller
ungeprojekt med vores ambassadør.

