
Danske Døves Ungdomsforbund 

 

INDKOMMENDE FORSLAG FRA DDUS BESTYRELSE 

FORSLAG 1 

”Valg af navn til DDUs nye pris” 

Til den sidste generalforsamling, blev det vedtaget at “Årets håndjern” skulle skrottes, idet det ikke længere 

passer ind til DDUs profil. Derimod skulle vi foreslå et nyt koncept tilsvarende DDLs “Årets Viggo”. 

DDUs nye pris skal gå til den person eller organisation, som har gjort noget ekstra godt for DDU eller 

døvesamfundet. 

Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen skal beslutte om der skal lave sådan en pris eller om det er nok 

med ”Årets Ungdomsklub” samt ”Årets Frivillig”. 

Derudover skal der vedtages om prisen skal gives hvert år eller efter generalforsamlingens skøn efter en 

nomineringsrunde nogle uger før generalforsamlingen. 

 

Der skal vælges et af følgende forslag; 

 

a. Årets Tak 

b. Årets Initativtager 

c. Årets Ildsjæl 

d. Årets Unge 

a. DDUs Tak 

b. DDUs Initativpris 

c. Initativprisen 

 

 

FORSLAG 2 

”Vedtægter” 

DDUs vedtægter er meget omfattende og indeholder en masse paragraffer. Strukturudvalget har set på 

vedtægterne og mener, at der er behov for en form for rengøring af organisationens vedtægter i stedet for at 

justere den hvert år. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har også bemærket dette og fortæller, at de andre 

ungdomsorganisationer har en enkel og overskuelig vedtægt modsat vores. 

Derfor ønsker DDUs bestyrelse at høre, om generalforsamlingen ønsker at DDU bruger tid på at lave et nyt sæt 

vedtægter for organisationen eller ej. 

 

 



Danske Døves Ungdomsforbund 

 

INDKOMMENDE FORSLAG FRA MEDLEMMER 

FORSLAG 1 

”Invalideydelse” 

”Vi er nogle som har fået en generel opfattelse at døvesamfundet bliver i løbet af de sidste par år er blevet 
mere berørt af den uretfærdighed, som er opstået som følge af den økonomiske støtte IY, som de fleste døve 
modtager fra staten i dag. 
 
Døvesamfundet er et lille samfund og det er derfor uundgåeligt at blive konfronteret med den økonomiske 
ulighed som der er i dag. Det sker bl.a. på arbejdsmarkedet eller til sociale sammenkomster, at det bliver 
omtalt og/eller diskuteret. 
 
Derudover er det ikke kun IY-støtten, der berører os. Der er også andre diverse goder såsom boligstøtte, 
pension-pendlerkort og pensionsfordele i forbindelse med det offentlige. 

Vores formål med ovenstående notat er at vi gerne vil tage den problemstilling op, som IY giver i 
døvesamfundet - både i dag og i fremtiden. 

I kan evt. oprette en arbejdsgruppe, som kan undersøge sagen til bunds” 


