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PUNKT

1. Velkomst
●

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden anmærkninger.

●

Præsentationsrunde
Gennemført præsentationsrunde af alle deltagere, både nye og gamle.
Tidligere bestyrelsesmedlemmer fortæller om deres, nu gamle, opgaver og de nye
medlemmer fortæller om baggrunden for opstillingen til DDU’s bestyrelse og lidt om dem
selv.
Alle i den nye bestyrelse er motiverede efter at komme i gang og mødet i dag handler
primært om at få klarlagt hele organisationen for DDU, samt. Give indblik i hele den
økonomiske opbygning.

2. DDUs arbejde
●

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
EC og MS.
DUF er paraplyorganisation for alle de landsdækkende ungdomsorganisationer, der kan
opfylde de krav, der er opstillet af DUF. DDU er en handicaporganisation og skal derfor have
lokale aktiviteter (ungdomsklubber) i 2 af landets 5 regioner. Vi skal også have minimum 150
medlemmer. Vi modtager årligt ca. 400.000 kroner til driften fra dem.
DUF er rigtig gode til at arrangere kurser, workshops m.m. Vores Ghanaprojekt gennemføres
også via. DUF.

●

Sammenslutningen af unge med handicap (SUMH)
EC og MS.
SUMH er en paraplyorganisation for alle landsdækkende ungdomshandicaporganisationer.
DDU er den eneste ungdomshandicaporganisation der kan ’stå alene’ under DUF og opfylde
kravene – alle de øvrige ungdomshandicaporganisationer har derfor valgt at slå sig sammen
under SUMH og dermed kunne opfylde kravene.
DDU er også medlem af SUMH og vil gerne være mere aktive i deres organisation, da SUMH
kæmper for at unge med handicap også bliver hørt. De er også gode til at arrangere kurser
m.m.

●

Handicappuljen
MS.
Det er en tilskudspulje fra Socialministeriet. Vi har, som handicaporganisation mulighed for at
søge om tilskud fra puljen hvert år. Vi plejer at inddrage vores ungdomsklubber i processen
således at klubberne har mulighed for at søge om aktiviteter gennem DDU.

●

Castberggård
MS og EC.
DDU har en repræsentant i Castberggaards bestyrelse. P.t. er det Serhat Dogru, der er
repræsentanten. DDU har ikke rigtig kunnet bruge Castberggaard i de seneste par år, men
det vil DDU gerne prøve på at lave om på. Der ønskes at opnå tættere samarbejde og mere
dialog omkring hvordan vi kan udnytte de muligheder der er ved at have en repræsentant i
Castberggaards bestyrelse.

●

Danske Døve Landsforbund
MS og EC:
DDL er nok den organisation der er tættest på DDU. MS arbejder i samme kontorlokale som
DDL og DDL varetager kontingentopkrævningerne for DDU. DDL sørger også for alt det
praktiske iht. Døvebladet, hvor DDU har 4 sider pr. nummer.
DDL har langt flere ressourcer til at lave politisk arbejde og de er meget fokuserede på det.
De er også gode til at få DDU med ’på vognen’ på tolkeområdet, hvor DDU primært har fokus
på STUK-området (uddannelsestolkning).
Dog føler DDU at samarbejdet godt kunne blive bedre og tættere, så EC vil tage kontakt med
DDL’s formand, Lars Knudsen, for at kigge på sagerne.

●

DD3 (DDL, DDU og DDI)
MS og EC.
DD3 er et navn for de 3 store, landsdækkende organisationer i Danmark, der har fokus på
mennesker med hørehandicap – med tegnsprog som 1. sprog. Det drejer sig om
organisationerne Danske Døves Landsforbund, Danske Døves Ungdomsforbund og Dansk
Døve Idrætsforbund.
I 2018 blev er gennemført et ’DD3 Seminar’ og man forsøger fortsat på at finde på måder,
hvor man kan arbejde tættere sammen for at opnå de mål, som organisationerne har. Der
planlægges at formændene for de 3 organisationer mødes i nær fremtid for at diskutere
mulighederne.

●

DNUR
MS og EC
DNUR (Døves Nordiske Ungdoms Råd) er paraplyorganisation for ungdomsforbundene i hele
Norden. Der gennemføres 2 møder om året, med deltagelse af sekretariat + en repræsentant
fra bestyrelsen. Til møderne diskuteres landenes nationale arbejder og der planlægges
diverse events. Formandskabet for DNUR bliver skiftet hvert 4. år til Døves Nordiske
Kulturfestival og p.t. er det Norge, der har formandskabet. DNUR sørger også for fordelingen
af ansvarlige lande til lejrene NBL, NJL og NUL hvert andet år. NBL afholdes i ulige år, samt
NJL og NUL afholdes i lige år. Derudover afholdes NUS (Nordisk Ungdoms Seminar) hvert
andet år.
DDU er vært for NBL i 2021 og NUS i efteråret 2021.
DNUR har også et tæt samarbejde med DNR, der er paraplyorganisation for landsforbundene
i de nordiske lande.

●

EUDY
HH
EUDY (European Union for the Deaf Youth) er paraplyorganisation for ungdomsforbundene i
hele Europa. Samme koncept som i DNUR, men med langt flere lande og egen
medarbejderstab, samt kontor i Bruxelles, Belgien. De er gode til at arrangere workshops og
kurser, med støtte med midler fra Erasmus+ programmet.
De har også samme lejrprocedure, men ikke i de samme år som DNUR.

●

WFDYS
HH og EC
WFDYS (World Federation for the Deaf – Youth Section) er paraplyorganisation for
ungdomsforbundene I hele verden, med samme koncept som hos EUDY. Her er ’cyklussen’
dog på 4 år i stedet for 2 år som hos EUDY. Der gennemføres de samme lejre.
Lige nu gennemføres der et forsøg på at ændre cyklussen fra 4 til 2 år, men det er dog stadig
på forsøgsbasis.
Mark Berry, der er bosat i Danmark og er aktiv hos TegnBølgen, er formand for WFDYS.

●

Ungdomsforeninger (TegnBølgen, LadyLike og Absalon 2.0)
EC beskriver de 3 foreninger. TegnBølgen hører til Region Syddanmark og de to andre hører
til Region Hovedstaden. Det er DDUs ansvar at sørge for at de 3 ungdomsforeninger løbende
har medlemstilbud og aktiviteter således at kravene iht. driftstilskud hos DUF bliver opfyldt.

●

VSA (Vision, strategi, arbejdsprogram 2020-2022)
Der er udarbejdet en VSA for de næste 2 år. Vi går i dybden med den ved næste
bestyrelsesmøde.

●

Lejre (NBL, NUS, EUDY)
Arbejdsgrupper til ovenstående oprettes næste møde, hvorefter der gås i dybden iht.
medlemstilbud m.m.

●

Projekter (Ghana, ungeambassadører, Nationalmuseet)
Lige p.t. har DDU løbende projekter på forskellige stadier;
- Ghanaprojekt (EC, Veera Elonen og MS) – et projekt sammen med GNAD-YW og DUF, der

har formål til at styrke ungdomsarbejdet i Ghana og gennemføre en national ungdomslejr for
døve i Ghana. Projektet er i opstartsfasen p.t.
- Ungdomsambassadørprojekt. ET og MS – der forsøges at rejse penge til an besøgsturne,
hvor man fortæller om hvordan det er at have høretab og om tegnsprog.
- Nationalmuseet. ET og MS. Der kigges på mulighederne for at forbedre tilgængelighed for
hørehandicappede på Nationalmuseet. Lige p.t. er projektet i en svær periode, da
kontakterne hos Nationalmuseet ikke har været så gode til at vende tilbage på vores
henvendelser (sandsynligvis grundet Corona’en).
- TikTok projekt (HH og MS). DDU og kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese er gået
sammen om at lave et TikTok projekt, der skal handle om at oplyse om tegnsprog som sprog.
Det er et større og meget spændende projekt, men desværre er den lige nu lagt lidt på hylden
grundet et muligt opkøb af app’en på det amerikanske marked. Derfor afventer vi situationen
p.t.
Der er altid mulighed for at finde på projekter og vende det sammen med bestyrelsen og MS
for at se på mulighederne for realisering.

3. Bestyrelsen
•

Strukturen i bestyrelsens sammensætning
MS udleverer e-mailadresser til hele den nye bestyrelse. Udover e-mail bruges der også
Telegram, som EC vil sørge for at få oprettet og uddelt. DDU har også Facebook og
Instagram, EC udleverer loginoplysninger.
Til næste møde vil vi tale mere om hvordan vi kan bruge disse medier.
EC har hovedkontakten med MS og MS sørger for at videresende relevante mails m.m. til
bestyrelsen og/eller de relevante personer.
Arbejdsgrupper og ansvarsområder fordeles ved næste møde.

•

FB-grupper (Frivillige, bestyrelsen, ungdomsforeninger)
Der er 3 grupper som DDU administrer på Facebook. Grupperne hedder ’Bestyrelse’,
’Frivillige’ og ’Ungdomsforeninger’. EC fortæller om de 3 grupper og giver
adgangsoplysninger m.m. videre.

•

Sekretariatets arbejde
MS udfører alle de praktiske opgaver, herunder økonomi. Arbejdsopgaver m.m. bliver
besluttet af bestyrelsen og EC varetager den ’daglige’ kontakt med sekretariatet.
Sekretariatet har åbningstiderne kl. 9.00-15.00 på hverdage.

4. Andet
●

NBL (Nordisk Børne lejr)
DDU er vært til NBL 2021. MS er i gang med det praktiske og arbejdsgruppen

dannes til næste møde.
●

NUS (Nordisk Ungdoms seminar)
Gennemføres efteråret 2021 i Danmark. Arbejdsgruppen oprettes til næste møde.

●

BLM projekt?
SS vil gerne kigge nærmere på det og det tages op til næste møde.

●

Præsentationsvideo af den nye bestyrelse
Gennemføres til næste møde.

●

Dato til vores næste generalforsamling
Tages op til næste møde.

