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Dato:  17/5-19 
Tid og sted:  10:00-15:00 på Brohusgade 17 
Ordstyrer:  Mads Jensen (MJ) 
Referent:   Mads Jensen (MJ) 
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Tietze (ET), Mads Jensen (MJ) og Josefine Steenberg (JS) 
Forhindret: Emilo og Michael 
 

PUNKT 

  
1. Velkomst 

 

• Godkendelse af dagsorden 

Godkendt! 

• Hvordan har vi det?  

Alle har det godt – Der er travlhed på arbejde og studie.  

Alle glæder sig til at komme igen med DDU igen.  

 
2. Nyt fra sekretariat  

 
• DUF Ansøgning 

Der skal udarbejdes en ny 2-årig ansøgning til DUF (driftstilskud) og deadline er 1. 
juni. Jeg er i gang om som altid er det et omfattende arbejde, der skal sikre vores 
eksistensgrundlag.  
 
 

• Handicappuljen 
Der er desværre ikke noget nyt endnu. Vi afventer, som alle andre – ingen ved 
noget og Socialministeriet melder ikke noget ud før det hele er færdigbehandlet. 
 
 

• Tolkemarkedet + høringsbrev 
 
Som alle ved er der nu frit tolkevalg på uddannelsesinstitutionerne fra d. 1. august. 
Det er (foreløbig) en stor sejr, da det selvfølgelig kommer an på om der kommer 
nok leverandører på fritvalgslisten før vi kan kalde det for ’frit tolkevalg’. 
 
For snart 3 år siden satte 4 brugerorganisationer sig sammen (FDDB, 
Høreforeningen, DDL og DDU) for at lave en fælles vision for fremtidens 
tolkemarked. DDUs bidrag var primært på uddannelsesområdet, hvor vi krævede 
frit tolkevalg og stop for skifte af firma midt under uddannelsen. Det har vi jo stor 
succes med nu :-) 
Dog har vi lavet en masse andre forslag, tiltag og krav til hele tolkeområdet, som 
endnu ikke er blevet gennemført. I foråret blev der oprettet en tværministeriel 
arbejdsgruppe, der skulle kigge på hele tolkeområdet og udsigterne var meget 
positive. Vi blev inviteret på socialministeriet til dialog, sammen med en række 
interessenter. Uheldigvis blev det hele afbrudt/ødelagt af svindelsagen omkring 
svindel med tolkebevillinger m.m. Det har udsat hele processen og gjort mange 
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områder meget sværere for mange tolkebrugere. Det har også betydet at vores 
vision og forslag bliver mødt med mistænksomhed m.m. 
For nylig kom rapporten fra Socialministeriet, hvor de opstillede 3 modelforslag. 
Ingen af dem er så forskellig fra den nuværende model at man kommer til at 
bemærke det betydeligt. Vi har, sammen med de 3 andre brugerorganisationer, 
valgt at ikke pege på en bestemt model, men komme med en liste af krav som skal 
indgå i den af de 3 modeller, der bliver valgt. 
 
Blandt kravene er bl.a. frit tolkevalg, én fælles indgang/portal (dvs. at man ikke skal 
henvende sig til de forskellige sektorer for at ’spørge’ om lov til tolk), sikring af 
prisniveau, krav om gensalg af opgave (i tilfælde af ikke-rettidig aflysning), fjernelse 
af 7-timers reglen m.m. 
 
Vi vil fortsat kæmpe for gode tolkebetingelser for både brugere og tolke. 

 
 
Sommerferie 
Jeg holder sommerferie i ugerne 28, 29 og 30. Jeg holder dog øje med mail som altid, da 
der ikke er andre der kan passe den for mig. Der er jo også WFDYS kongres m.m. 
 

 
3. Kommende arrangementer 

 

• Folkemødet 2019 (JS) 

De tre tolke til Folkemødet er på plads. Der er lidt knaster med DNTM, men 

det kommer på plads inden længe. Tolkene sørger selv for kost og logi, 

samt transport.  

 
 

 
4. Andet  

• Hvem vil være næstformand (ALLE) 

Emma og Josefine vil gerne stille op til næstformand. Vi tager det op til det 

næste bestyrelsesmøde.  

• Michaels arbejdskontrakt (MJ) 

Michaels kontrakt udløber ved månedens udløb. Vi vil gerne forlænge og 

Mads arbejder på en ny kontrakt til Michael. Der skal også oprettes en HR-

udvalg. 

• 12 timer på IG (MJ) 

Vi skal gentage 12 timers IG. Vi gør det efter sommerferie. Henrik sørger for 

at opdatere, når han skal afsted til verdenskongres  

• Projekter (ALLE) 

Vi skal i gang med at søge til et projekt. Vi har snakket meget om en turne 
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rundt i Danmark, hvor vi holder oplæg og workshops om døve, 

hørehæmmede og tegnsprog. Emma vil gerne være ungdomsambassadør, 

og være tovholder i projektet. Vi vil også gerne hvis muligt udvide projektet, 

således at vi har penge til at udvikle en hjemmeside, som skal rådgive 

forældre om barnets høretab. Herunder muligheder med babytegn, 

tegnsprog, rådgivning og links til de forskellige foreninger som kunne være 

interessant indenfor tegnsprog, høretab og cochlear.  

• EUDY GEFO (HH & JS) 

 Henrik og Josefine deltog EUDYs seminar og generalforsamling i Gent i 

Belgien fra den 7.-12. maj, og det gik rigtigt godt. Til seminar hørte vi 4 

forskellige oplæg om Empowerment, Youth Workers, Politics og Erasmus+. 

Det har været spændende for os at følge med, og samtidigt til vores stor 

overraskelse har de anvendt en af vores video om, hvad det sker med DDU, 

hvis vi mister ungdomsforeninger.  

Efter seminaret havde vi EUDY generalforsamling, og det gik godt på trods 

af, at generalforsamlingen afsluttes med et par timer forsinkelse. DNUR, 

hvor DDU sammen med andre nordiske ungdomsforbund, har kommet med 

en indkomne forslag om, at EUDY Youth Camp skal rykkes til ulige årstal 

med den begrundelse for, at den har sammenstød med Nordisk 

Ungdomslejr. Vi kan med glæde fortæller, at forslaget bliver godkendt.  

Der blev også fundet nye kandidater til EUDY bestyrelse, medlemmer af 

Election Committee (valgskomite) og Ombudscommittee (mbudskomite). 

• DNUR-repræsentant (MJ+ET) 

Vi skal diskutere hvem vi fremadrettet skal sende afsted som DNUR-

repræsentant. Valget står mellem Emma og Emilie. Vi skal finde ud af det 

med DNUR, Michael og bestyrelsen. Vi beslutter det når alle er til stede 

under mødet.  

• Telegram, FB, IG og mail (MJ) 

Vi skal ændre kode til IG og opdatere mails, således at Emilo og Ayse får 

hvert sin mail. Facebook og Telegram bliver de også inviteret ind til.  
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5. Næste gang 

• Portræt-billeder til hjemmesiden 

Der skal tages portrætbilleder til hjemmesiden.  

 


