
REFERAT BESTYRELSESMØDE   
 
Dato:   10.02.2019 
Tid og sted:  10:00-13:00 på Brohusgade 17 
Ordstyrer:  Josefine Steenberg (JS) 
Referent:  Michael Steenberg (MS) 
Til stede:  Victoria Larsen (VL), Henrik M. Hørlyck (HH), Emma Tietze (ET), Mads  
   Jensen (MJ) og Josefine Steenberg (JS) 
Forhindret:  Emilie Mahler (EM) 
 

PUNKT 

1. Velkomst 
 

● Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Nyt fra sekretariat  
 

● Økonomi 

Alle bilag er afleveret hos revisoren og der er lavet mellemregnskaber vedr. alle 

aktiviteter i 2018. Er p.t. i dialog med Handicappuljen/Socialministeriet omkring de 

manglende regnskaber fra 2015 og 2016. Vi håber på at afslutte alle mellemværender til 

foråret 2019.  

 

● Projektansøgninger 

Der er ikke blevet indsendt nogen ansøgninger endnu – Handicappuljen har frist den 15. 

marts og der er fokus på den del nu. Vedr. de øvrige aktiviteter, så kræves det at en 

arbejdsgruppe eller en person henvender sig for at tage initiativ. 

  

● Årsregnskab 

Det hele ligger hos vores revisor nu og vi håber på at det hele foreligger klart midt i april. 

Det bliver spændende at se hvordan resultatet ser ud for 2018. 

 

 

● TEAMS 
 
Ungdomsforeninger 

Ingenting er sket siden sidst. HH spørger om der overhovedet er interesse for bykamp fra 

foreningerne? Tvivl. HH udsender en rundspørge til lokalklubberne og undersøger også 
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om der er planlagt noget fra DDL/Døveforeningernes side. Vi skal huske at Absalon skal 

have mulighed for at være med, da Absalon er den eneste lokalforening, der ikke hører 

under DDL. 

Arbejdet med ungdomsforeningsseminaret er dødt. Gennemføres til efteråret?  MS: Jeg 

søger om midler via. Handicappuljen. Og det er for alle medlemmer af alle bestyrelser = 

mange personer. HH prøver at finde en dag hos MS for at kickstarte processen. 

 

Medlemmer  

Der har også været stilhed i gruppen. Men der kommer lederkursus og vandretur senere 

på året og MJ snakker om at gennemføre en ’gratis’ shelterevent til foråret.  

FB medlemsgruppe droppes pga persondataloven. 

  

Kommende arrangementer 

 

● DNUR møde på Island (MS) Alt er pakket og klart – MS og ET deltager i mødet. Der vil 

være fokus på DNUR’s GoogleDrive, DNUR-hjemmeside og de kommende lejre.  

 

● Debataften: ”DDU lukker, hvad så?” (JS) 

Forberedelserne er fuldt i gang og budskabet har allerede vist sig at være effektiv. 

Mange medlemmer spørger ind til eventen og vil deltage. HH styrer eventen i Jylland og 

MJ i København. JS deltager også i Jylland.  

 

● Ungdomsforeningernes generalforsamling (JS) 

- Absalon (medlemsmøde):  Datoen kendes endnu ikke, men det er typisk i efteråret. 

- Ladylike: 23. marts ET + JS 

- Tegnbølgen: 30. marts ET + VL 

 

● DDU Generalforsamling 4. maj. JS, HH og MS står for det. 

 

● EUDY Generalforsamling: 7-12. maj (JS) JS + HH (ET som backup) JS og HH sørger for 

flybilletter m.m. 
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● Vandretur/Shelterevent til april (MJ) Det bliver i Roskildeområdet. MJ er i gang.  

  

● Psykisk lederkursus (MJ) Er i gang med lidt forberedelser. Der søges også om midler 

hertil (2 kurser via. Handicappuljen) og det kommer igen til at foregå i Odense. 

Temaerne vil være ’Tabuisering’ og ’SoMe’. 

  

● DDU 25 års fødselsdag - 19. + 30. november JS fortæller at lokalerne er reserveret og at 

der er fundet medhjælpere til voksenaktiviteterne den 30. november. Der mangler 

fortsat hjælpere til børneaktiviteter. Praktiske hjælpere venter vi med til at finde til 

sidste øjeblik – der er interesse fra tolkestuderende til at hjælpe til. MS fortæller at man 

er fuld i gang med at få jubilæumsdelen af hjemmesiden op og køre, Churchills’ er på 

sagen.  

 

● Folkemøde MJ JS og ET arrangerer – der er plads til 4-5 personer og der vil snart være et 

møde med DDL iht. koordinering af tolke og aktiviteter.  

 

3. Andet  
 

● Flytning (MS) Datokoordination. Der er fundet en dato til oprydning af loftet. VL, JS og 

en veninde deltager. Til sidst bliver de store ting fjernet af et flyttefirma. MS sørger for 

alt det praktiske, i samarbejde med Døveforeningen af 1866. 

 

● Vedtægter (JS) God ide at læse igennem til forberedelse til generalforsamlingen og især 

til næste møde. 

 

● Valg af deltagere til WFDYS YC. Julie Faustrup og Emilo Christensen er valgt. MS 

underretter dem og ordner det praktiske. HH vælges til at repræsentere DDU til WFDYS 

generalforsamlingen. 

 

● Døvebladet (MS) Det bliver en artikel om internationalt tegnsprog, og hovedpersonen er 

Veera Elonen, der er fra Finland og har studeret på RUC med danske tegnsprogstolke – 

uden at kunne dansk tegnsprog i forvejen. Alt er under kontrol. 
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● Næste bestyrelsesmøde er den 31. marts i København. 
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BILAG 
Bilag 1 
 
2016 
 

MÅNED DATO EMNER 

Maj 17.05 
23.05 

Tegnsprogsfestival – Børnehjørnet og DDU-bod 
Debataften om sociale ydelser 

Juni 01.06 
02.06 

Distortion – Tegnsprogsbod 
Distortion – Tegnsprogsbod 

Juli   

August 19.08 Tour de Ungdomsforeninger - TegnBølgen 

September 22.09 
26.09 

Debataften ”Skattekursus” 
Debataften ”Hvorfor WFDYS?” 

Oktober 1-2.10 
09.10 

Ungdomsforeningsseminar 
Tour de Ungdomsforeninger - Absalon 

November 18.11 
26.11 

1866 Døveforeningens jubilæum 
Frivilligfest 

December   

 
2017 
 

MÅNED DATO EMNER 

Januar 24.01 Tour de Ungdomsforeninger - LadyLike 

Februar 11.02 
18.02 
28.02 

Ungdomsforeningsmøde 
Uddannelsesmesse 
Debataften i samarb. med LadyLike om ”Døve i samfundet” 

Marts 04.03 Lederkursus 

April 01.04 DDU’s generalforsamling 

Maj   

Juni   

Juli 04.07.17 Tour-Ungdomsforening – Døves studenterforening 

August   

September 22.09.17 
23.09.17 

29.09-1.10.17 

Tour-Ungdomsforening – TegnBølgen 
Døves Kulturdag i Århus – DDU-bod 
Ude i Naturen på Castberggård 

Oktober 21.10.17 
28-29.10.17 

Debataften ”Konflikthåndtering” 
Ungdomsforeningsseminar 

November 03.11.17 
04-05.11.17 

Skattekursus 
Kursus i psykisk førstehjælp 
 

December 08.12.17 Medlemsaften 
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2018 
 

MÅNED DATO EMNER 

Januar 26.01.18 
27.01.18 
27.01.18 

Medlemsaften i Jylland 
Ungdomsforeningsmøde 
Frivilligfest 

Februar   

Marts   

April 07.04.17-
08.04.17 

DDUs generalforsamling 

Maj   

Juni 09.06.18 Skattekursus i Jylland i samarbejde med TegnBølgen 

Juli   

August   

September   

Oktober   

November   

December   

 


