
DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE   

 

Dato:  25-10-2019 

Tid og sted:  15:00-21:00 på Brohusgade 17 

Ordstyrer:  Mads Jensen (MJ) 

Referent:   Michael Steenberg (MS) 

Til stede:  Ayse Dogru (AD) Victoria Larsen (VL), Henrik M. Hørlyck (HH), Emma 

Tietze (ET), Mads Jensen (MJ) og Josefine Steenberg (JS) Emilo 

Christensen (EC) Michael Steenberg (MS) 

Forhindret:                      Ingen 

PUNKT 

 

1. Velkomst 
 

• Godkendelse af dagsorden 

 

Første gang vi alle er samlet. Dejligt. Dagsordenen er godkendt, godt at de sidste 

punkter kunne nå at komme med. 

 

 

2. Nyt fra sekretariat  

 
Det går godt med 25 års jubilæet, man mærker at tiden nærmer sig. Arbejdsgruppen arbejder 

godt sammen og MS har lidt udfordringer med at nå det hele, men det skal nok gå! Der er 

kommet forslag til madmenuen til festen, som arbejdsgruppen vil behandle. Der skal også 

reklameres mere for festen, da der ikke er kommet så mange tilmeldinger. 

Ghanagruppen er gået lidt i stå og de er bekymrede i gruppen. MS og EC har snakket 

sammen og aftalt at de tager fat på sagen snarest. 

MS har bedt om en medlemsliste fra DDL, så vi kan få et overblik over antallet her sidst på 

året.  

MS har bedt om at være lidt mindre ’på’ skærmen, da det primært er bestyrelsen/formanden, 

der skal være ansigtet udadtil. Enighed om at MS fortsætter med nyhedsvideoerne mens 

bestyrelsen kommer lidt mere ’på’. 

MS er bekymret over at afstanden mellem medlemmer og bestyrelse er blevet lidt længere. 

Enighed i bestyrelsen herom, men der kommer snart et væld af aktiviteter, så der skal nok 

blive lavet om på dette.    
MS afleverer snart bilag for 1, 2. og 3. kvartal til revisorerne, så de kan komme i gang med at 

sætte tallene ind i regnskabet.  
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3. Kommende arrangementer 

 
• 25-års jubilæum (MS) 

Som fortalt tidligere, så går det meget godt. Travlheden øges, men vi er 

fortrøstningsfulde. MS har glemt at invitere EUDY og WFDYS til receptionen, hvilket 

bliver gjort snart. Økonomien ser fornuftig ud men der skal flere gæster til(!). 

 

• Lederkursus (MS + VL) 

MJ erkender at man er meget sent ude med efterårets lederkursus. Placering, 

program og oplægsholdere er på plads – men man er bange for at der ikke kommer 

nok tilmeldinger = tabte penge.  

Enighed om at vi aflyser for denne gang. MS spørger Handicappuljen om udsættelse 

til januar.  

Vedr. ridelejren, så ansøges der også om udsættelse til denne. 

 

• Medlemsaften i København og Vejle (HH + AD) 

AD fortæller at der er styr på sagerne og det er vigtigt at få medlemmer til at komme. 

HH fortæller at der også er styr på videodelen mht. reklame for begivenhederne. Der 

foreslås at lade den lokale forening selv lave videoer for at tiltrække folk.  

Begivenhederne offentliggøres snart. ET vil gerne hjælpe til.  

 

• Lederkursus næste år (ET + JS) 

Det bliver i april 2020 og det bliver en en-dags arrangement i både Jylland og 

København. Det overordnede emne er ’Tabuer’. Programmet bliver den samme 

begge steder og der vil være fokus på 3 emner, hvor man deles op i 3 grupper efter 

en fælles start. Enighed om at det er et spændende, nyt koncept og man glæder sig til 

at se resultatet. 

 

• Generalforsamling (ALLE) 

Bliver afholdt den 25. april i Jylland. Tegnbølgen er med på vognen og EC er 

kontaktperson. Planlægningen er gået i gang.  
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• Uddannelses og arbejdsmesse (HH + MJ) 

Arbejdet igangsættes snart. Økonomien er sund og det bliver sådan at det bliver med 

oplægsholdere og ikke med boder, så der håbes på flere deltagere end normalt. 

 

• Ungdomsforeningsmøde (HH + VL)  

Satser på at gennemføre det i maj 2020 når de nye bestyrelser i lokalafdelingerne er 

kommet på plads. Der overvejes at søge om midler fra fonde. MS påpeger at det ikke 

sker af sig selv, husk at kontakte MS i god tid hvis dette ønskes. 

  

• NUL 

Der åbnes for tilmeldinger med depositum 1.500 inden jul. 50/50 på drenge og piger, 

samt pladser til både førstegangs og ’erfarne’ deltagere. Den endelige pris bliver på 

2.500 kroner og ved flere end 20 tilmeldte, udvælger bestyrelsen deltagerne.  

 

4. Andet 

 
• Projekter (ET + MS) 

Ungdomsambassadørprojektet, der ventes stadig på svar fra Jascha Fonden. 

Nationalmuseet, projekt om tilgængelighed, MS og ET har et møde med dem på 

onsdag. 

 

• DD3 (MS + MJ) 

MJ fortæller at der har været møde med formændene fra DDL og DDI. Det var et 

rigtigt godt møde, hvor man kom tættere på muligheden for at gennemføre DD3 

Campus til efteråret 2020. Hver organisation skal finde 2 frivillige til en projektgruppe. 

Der blev også talt om at gennemføre en ’medarbejderdag’ for alle ansatte under DD3. 

Tolkemarkedet blev også drøftet generelt – og der blev talt om hvordan man kan være 

bedre til at implementere unge med CI. DDI vil gøre et par initiativer inden længe. 

 

• Møde med DUF (MJ + MS) 

MJ fortæller at det var et meget positivt møde og det var rart at få talt med formanden 

for DUF. Det var også imponerende at han havde så meget styr på ’døveverdenen’, 

med tanke på CI-udviklingen og foreningen Decibel. Derfor var det ekstra dejligt at 
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kunne fortælle om vores syn på situationen. MJ fik gjort opmærksom på at DDU ikke 

afviser nogen og at man er interesseret i at samarbejde. Der blev også opklaret 

spørgsmål vedr. DDUs medlemskab hos SUMH, hvilket er noget DDU skal arbejde 

mere på. 

 

• Decibel og DH i forbindelse med SUMH (MJ + MS) 

Der har netop været årsmøde hos DH, hvor Decibel fik deres ansøgning om optagelse 

afvist. Blandt Decibels støtter var SUMH. DDU er medlem af SUMH, derfor undrer det 

DDU at man ikke er blevet hørt, da DDU støtter afvisningen af Decibel. MS kontakter 

SUMH for at høre nærmere og arrangerer evt. møde. 

 

• Absalon 2.0 

HH opdaterer fra medlemsmødet hos Absalon 2.0. Det gik fint, der var en god energi 

og der er mange planer om forskellige aktiviteter. Absalon 2.0 har officielt ansøgt om 

optagelse hos DDU og der er givet et klart grønt lys. 

 

• Kulturdagen i Aalborg  

EM og Sarah Guldberg var med. Det var en positiv oplevelse og de fik flere ideer med 

hjem fra deltagerne til kulturdagen. 

Det var også fint at der kunne komme et medlem med, så der både var et 

bestyrelsesmedlem og et alment medlem som repræsentanter. 

Efter lidt diskussion er der enighed i bestyrelsen om at der fremover skal mindst et 

bestyrelsesmedlem med som repræsentant. Er dette opfyldt, kan den anden- og evt. 

tredje repræsentant være et alment medlem. 

 

• Sex og Samfund (EC) 

EC beretter at han har fået inspiration fra Folkemødet på Bornholm til at skaffe døve 

undervisere omkring ’Sex og Samfund’, hvor der bl.a. debatteres om hvordan 

handicappede har sex. Det kunne være ideelt hvis man havde døve ’konsulenter’ eller 

’undervisere’ til at fortælle om sex, når ’Sex og Samfund’ var på turne eller på opgave 

hos div. events som på Folkemødet. EC arbejder videre med det, man kunne 

eventuelt søge om midler hertil fra Handicappuljen. 
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• Ghana-projekt (EC) 

EC fortæller at det går lidt stille med projektet. Især fordi gruppen har følt sig på bar 

bund og har været meget i tvivl om hvordan man kommer videre. Der er enighed om 

at der er behov for et nyt møde, hvor både MS, Kasper Bergmann og projektgruppen 

deltager. På den måde kan vi få klargjort processen og komme videre så let som 

muligt. 

Der foreslås endvidere at der skal en tovholder fra bestyrelsen med på projektet. ET 

og AD har meldt sig som interesserede.  


