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Emilie Mahler (EM)
Michael Steenberg (MS)
Emilie Mahler (EM), Andreas Kronlund (AK), Viktoria Larsen (VL),
Henrik M. Hørlyck (HH) & Emma Tietze (ET), Josefine Steenberg (JS)
Mads Jensen (MJ), Mark Berry (MB)

PUNKT

• Velkomst
•

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer

•

Præsentationsrunde
Gennemført, hvor alle bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv, især så det
nye bestyrelsesmedlem (suppleant) ET, kan føle sig velkommen. Alle fortæller lidt
om sig selv (navn, alder og beskæftigelse).
EM studerer til ergoterapi på sidste år, og skriver bachelor efter sommeren. Der
vil hun derfor allerede halvere sine opgaver til den næstformand, så DDU fortsat
stabiliseres.
AK er jobsøgende efter have taget bachelor for nylig, og alt kan derfor ske nu. I
skrivende stund er der masser af tid til DDU.
JS er stadig på Frontrunners, men forløbet slutter til juni. Derefter bliver der
masser af tid til DDU eftersom der ikke er lagt nogle planer for uddannelsesstart i
den nærmeste fremtid.
VL er sygemeldt fra sin nuværende uddannelse, og regner med at starte på HF
enkeltfag efter sommeren. Men har stadig masser af tid til DDU.
HH studerer stadigvæk til IT-ingeniør, og sin tid til DDU er stadig stabilt. Dog er
han nu også med i Absalons klubråd.
ET bliver student til sommer, og efter sommeren er der ingen planer udover bare
arbejde og søge om penge til sit ophold på Frontrunners, som forhåbentligt først
sker i 2019.

1. Præsentation af ansvarsområder
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•

Projekter: GNAD Youth Wing (AK)
AK fortæller mere om Ghanaprojektet – mest til orientering, da der ikke er sket
det store siden sidst. Man er stadig i gang med at forberede den næste
ansøgning.

•

Udvalg: Danske Døves Studenterforening (EM)
EM fortæller om historien bag studenterforeningen, som nu er blevet til et udvalg
under DDU. Tidligere var det meningen at det skulle være en selvstændig
lokalafdeling, men ressourcerne rakte ikke. Lige nu er udvalget stille, men man vil
afvente lidt mere, før man beslutter sig for om DDU skal ’prikke’ til medlemmerne.

•

TEAM-ungdomsforeninger:
Teammedlemmerne VL og AK fortæller om arbejdet i teamet. Bl.a. at besøge
lokalafdelingerne og arrangere events for lokalafdelingerne. Det er en meget
vigtig del af DDU at holde sammen på de lokale ungdomsafdelinger og have en
tæt dialog med dem.

•

TEAM-Medlemmer:
JS og HH fortæller om arbejdet i teamet, hvor der er fokus på medlemsaktiviteter
og medlemstilbud.

2. Vision 2020, strategi 2018-2020 og arbejdsprogram
•

Læs vision 2020 inkl. strategi 2018-2020 og arbejdsprogram inden mødet
Bestyrelsen har læst det igennem og arbejdsprogrammet vil blive lagt på hjemmesiden
snarest muligt.

•

Hvordan skal vi udføre det i praksis? Kig igennem ansøgningerne af aktiviteter til
Handicap puljen – gennemgang som passer til arbejdsprogram som en form for
årshjul
Punkterne gennemføres og ansvarsfordelingen tilrettelægges. Gennemført uden
problemer og der vil være evaluering til december.

•

Ungeambassadør
Der er behov for at få en direkte kontakt med de unge mellem 17-24 år. Mange af dem
kender ikke så meget til DDU og mulighederne hos DDU. Der vil derfor blive nedsat et
udvalg, der arbejder mod at få samlet nogle unge, der vil fungere som
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’ungeambassadører’. De vil besøge steder, hvor der er unge med høretab, og fortælle
om DDU. ET er på sagen, sammen med VL.

3.

Evaluering af generalforsamlingen 2018
Generelt gik hele arrangementet rigtigt godt. Selve generalforsamlingen forløb uden
problemer og medlemmerne er kun kommet med positive kommentarer. Mht.
samarbejdet med Absalon, så var der nogle ting, der kunne forbedres. Men vi er blevet
en erfaring rigere og vi synes alle at vi kan kalde arrangementet for en succes.

4. Sekretariatet
•

Sekretariatslederens arbejdstimer (ny arbejdskontrakt)
Pr. 1. maj går sekretariatslederen ned i arbejdstid, så den kommer til at hedde 30 timer, i
stedet for en fuldtidsstilling. Arbejdsopgaverne vil være nogenlunde de samme. Løn er
forhandlet på plads og aftalen bliver underskrevet inden 1. maj.

5. TEAMS
Ungdomsforeninger
•

TegnBølgens generalforsamling 14. april (EM / AK)
Generalforsamlingen forløb fint og en ny, sund bestyrelse blev valgt. Selvom det er en
forening med stor aldersspredning, så består bestyrelsen udelukkende af personer under
30 år. Dog var der lidt kurrer på tråden ved valgkampen til bestyrelsesposterne, men
DDU er tilfredse med resultatet.

•

LadyLikes generalforsamling 15. april (MJ / HH)
LadyLikes generalforsamling forløb fint og meget hurtigt. Alle virkede tilfredse, og den
nye bestyrelse blev valgt uden problemer. Der blev også valgt en ny forkvinde – så alt er
friskt og nyt for LadyLikes vedkommende.

•

Ungdomsforeningsseminar 2018
Det bliver gennemført i Jylland til efteråret. Planlægning m.m. tages op efter
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sommerferien.
•

Absalon og Distortion (HH)
Absalon ønsker at deltage i Disortion – evt. i samarbejde med DDU? Formålet med dette
blev diskuteret, da formålet med at DDU er med i Disortion er at udbrede kendskabet til
tegnsprog. Ikke at få flere medlemmer, eller lignende. Hvis Absalon gerne vil ’overtage’
dette, er de velkomne. Men indtil videre fortsætter DDU med forberedelserne og HH
tager en snak med Absalon omkring deres tanker herom.

Medlemmer
•

Resultater fra spørgeskema (EM)
DDU har udsendt et spørgeskema, hvor der er forskellige spørgsmål omkring DDUs
tidligere og fremtidige arbejdsopgaver. Blandt de mest populære svar er der:
’Husk Jylland’, ’Flere store arrangementer’ og øget medlemsinvolvering. Meget få er
interesserede i at deltage i arbejdsgrupper m.m.
Vi kan dermed konstatere at medlemmerne gerne vil have mere service, samtidigt med
at lysten til at bidrage ikke er tilstrækkeligt stor. DDU vil forsøge at rette sig efter
besvarelserne og komme med et samlet svar på video i den nærmeste fremtid.

Kommende arrangementer
•

ESOSLI, europæisk tolkestuderende konference – 24-26 maj
EM rykker for svar – har ikke modtaget flere oplysninger herom.

•

Roskilde Festival (frivillige)
HH er med i en arbejdsgruppe under RF, der tager hensyn til handicappede. Der er tvivl
omkring DDU skal bruge tid på det, da vi ikke får særlig meget opmærksomhed til DDU
derfra. Der følges op på dette.
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•

Folkemøde på Bornholm (EM)
EM, VL, JA og AK deltager. MS sender program. MS + EM sørger for tolkebooking og
booking af rejse. Indkvartering og forplejning foregår i samarbejde med DUF.
Koordination af aktiviteter m.m. koordineres med DDL.

•

Erasmus +
Bestyrelsen har sagt ja til at finde deltagere til Castberggaards’ Erasmus projekt. Der er
også sagt ja til Et EUDY projekt i Østrig i november, med samme betingelser.
Medlemmerne orienteres mht. tilmelding m.m. så snart der er flere oplysninger fra
arrangørerne.

•

The Youth Workers Seminar (EUDY) – 20-25 november 2018 i Østrig
Vi har sagt ja til at være med i dette EUDY-projekt. I har dermed ansvar for at finde
deltagere hertil, så snart vi ved mere omkring arrangementet. Men typisk bliver det hele
dækket af arrangøren, så det er en fed mulighed for dem, der har tid – og lyst. Bolden
ligger nu hos EUDY og vi afventer mere nyt.

•

DD3 CAMPUS 2018 – 24.-25. november (http://ddl.dk/nyheder/nyhed/kom-til-dd3campus/)
EM kan muligvis ikke deltage. Foreslår at næstformanden deltager, som DDU
repræsentant. Prisen er ret høj, EM undersøger nærmere herom. Informationer m.m.
skal meddeles til medlemmerne snarest muligt, så de har mulighed for at deltage.

•

EUDY Generalforsamling – 13.-14. juli. Med ankomst dagen før og afrejse dagen
efter.
Rejseudgifter m.m. kan evt. opkræves fra DUF; MS ordner dette. AK og JS deltager og
repræsenterer DDU til generalforsamlingen.

•

Lejre til sommer
Europæisk Juniorlejr gennemføres ikke fra DDUs side. Mht. Nordisk Juniorlejr, så
arbejdes der stadig på sagen, da der er en mulig deltager. MS er på sagen.
Europæisk Ungdomslejr i Rumænien gennemføres med 2 danske deltagere.
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Nordisk Ungdomslejr – planlægningen er fuld i gang. Der er 18 danskere tilmeldt og MS
får den endelige liste fra alle lande den 1. maj.
Der skal laves mere reklame og flere videoer for at holde interessen ved lige. MS er på
sagen.
•

CODA lejr
Lejren gik rigtigt godt og alle melder tilbage om at det var en succes. Dog var der nogle
detaljer, som kan forbedres.
MS udarbejder t spørgeskema og sender den ud til alle forældre, så vi har en
fornemmelse af om vi arrangerer det igen til næste år. Der er især tvivlsspørgsmål
omkring målgruppen, da DDU gerne vil inkludere alle børn – og ikke ’dele’ dem op efter
graden af høretab.

•

DUF Pridevogn
DUF arrangerer en vogn til Copenhagen Pride. AK vil gerne være koordinator hertil og
kommer med nærmere oplysninger. (Efterfølgende er det droppet, da det er for dyrt).

6. Økonomi
Få et indblik i DDUs økonomi som et fast punkt.
Økonomien ser fornuftigt ud p.t. og der er midler til alle aktiviteter. Bestyrelsen har været
gode til at spare på forplejning og transport. Underskuddet for 2017 var mindre end
ventet, men MS kigger nærmere på det i løbet af 2018. Midlerne, der er øremærket til
Handicappuljen for 2014, skal efterses.

7. Andet
•

Møde om omsorganisering af tolkeområdet (MS og AK)
Mødet i marts var meget spændende med embedsfolk fra Socialministeriet, samt en
masse organisationer og firmaer fra tolkeområdet. Mange meninger blev delt og der var
arrangeret 3 arbejdsgrupper, hvor vi skulle drøfte nogle enkle spørgsmål og komme bud
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på løsninger. Derefter blev vi alle samlet igen og svarene blev gennemgået. Der er
stormøde igen den 9. april og der vil et lovforslag blive præsenteret. Vi er meget spændte
og ser frem til mødet. AK og MS deltager i mødet igen.
•

DNUR (EM)
EM fortæller om seneste møde, i København. Vi snakkede bl.a. om de kommende lejre
til sommer, samt om samarbejdet til EUDY. Primært blev der talt om hvordan
overleveringen af værtskabet fra Danmark til Norge skulle foregå og om hvordan en
elektroniske mappestruktur skulle organiseres. Slutteligt blev vi vist rundt i
Nørrebrohallen, i forbindelse med DNKF-arrangementet. MS er på de fleste af sagerne.

•

Ansøgning til projekter
Der er talt om at vi skal være bedre til at søge om flere, større projekter, der varer i
længere tid. Bl.a. om projektet ’Unge ambassadører’, et projekt der skal samle en gruppe
unge med høretab (17-14 år). Den gruppe skal ud og besøge skoler m.m. og fortælle om
det, at leve et liv med høretab og kombinere det med tegnsprog. Hvilke muligheder er
der – nationalt og internationalt.
MS er på sagen sammen med ET, EM og VL. MS og EM sørger for ansøgningerne.

•

Send en klage til Handicap puljen med støtte fra TegnBølgen (EM)
TegnBølgen er utilfredse med at tilbagemeldingerne fra Socialministeriet vedr.
Handicappuljen er så langsomme. Det er ikke rart at budgettere og lave aktiviteter, uden
at vide om man overhovedet får nogen penge at se. DDU tilslutter sig TegnBølgens
pointe og vil lave en fælles klage. EM er på sagen.

•

Bliv medlem-banner på hjemmesiden
MS ordner det med Simon Bak – det er en prioritet iht. hjemmesiden.

•

Vores facebook gruppe (EM)
EM arbejder videre på det, så det bliver lettere at finde rundt i gruppen – og på
Facebook, da der efterhånden er flere forskellige grupper under DDU – med forskellge
formål.
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8. Valg
•

Næstformand
Efter afstemning blev Josefine Steenberg (JS) valgt som næstformand.

•

Ansvarsfordelinger
EM anbefaler at alle beholder ansvarsområderne, så hver enkelt persons erfaring og
kvaliteter fortsat kan bruges. Mark Berry hørte tidligere under ’medlemmer’. Vi skal have
placeret ET i et område. ET ønsker at indgå i medlemsteamet. MJ ønsker at indgå i
medlemsteamet, og bytter med HH som så indgår i foreningsteamet.
Overblikket over teams er hermed som følgende:
Team Ungdomsforeninger: HH, VL og AK.
Team Medlemmer: MJ, JS og ET.
EM er med i begge teams og har også ansvar for DNUR, økonomi og HR.

Referent - 30. april 2018 - Michael Steenberg

