
REFERAT  
 

Dato: Lørdag d. 23. januar  
Tid og sted: kl. 10.00-15.00  
Ordstyrer: Benjamin Trock (BT) 
Referent: Michael Steenberg (MS) 

Til stede: Alle minus SB, OE og KA 
 
 

Punkt 

 1. Velkomst 
 Godkendelse af dagsorden 

OK 

 
 Gennemgang af arbejdsopgaver/rollefordeling 

Blev gennemgået uden bemærkninger. Det er vigtigt at man melder ud i god tid hvis 

man føler sig presset, så man kan skære ned på opgaverne. Det er bedre end hvis 
man pludselig ikke kan overskue det hele. 
 

 Gennemgang af to-do liste 

OK, se vedlagte. 
 

 2. Opdateringer fra DDU 
 

 Sekretariatet  
Grundet sygdom er man kommet sent i gang med 2016, men MS er fortrøstningsfuld. 
Bilagene til årsregnskabet er afleveret og man er i gang med at overføre fra C5 til E-
conomic. Adam Kosa-arrangementet blev gennemført med succes og handicappulje-
regnskaberne er færdige. Der er gennemført møder med Tegnbuen og 
GentlemensFinest. Vi har fået en ny skribent, Mads Jensen.  

Ansøgninger til sommerens aktiviteter skal snart i gang.  

 
 Strukturudvalget 

Visionsarbejdet er fuld i gang, der er gennemført møder med DUF. DUF har bl.a. 
meddelt at det er bedst med klare tidshoriaonter. Et seminar omkring DDUs visioner 
gennemføres den 4. februar. Til sidst bliver der også kigget på vedtægterne inden 
GF.  

 
 Foreningsudvalget  

Der er ikke sket det store siden foreningsseminaret, men man er i gang med at kigge 
på datoer til det nye foreningsseminar i foråret. 
 

 Medlemsudvalget  
Der er arbejdet lidt med medlemsstatisk og der afventes nye oplysninger når E-

conomic er kommet på plads. 
 

 Medie- og kommunikation  
Har møde i uge 4-5, arbejder langsomt p.t. men regner med at det hele bliver 
speedet op når strukturen med den nye vision er kommet på plads. 
  

 Økonomiudvalget  

Udvalget er pænt irriteret over den manglende oversigt for 2015, der ikke er kommet 
grundet arbejdspres hos revisionsfirmaet. MS taler med dem og sørger for at det ikke 
gentager sig. Når oversigten er kommet kan man gå i gang med budgattet for 2016. 
 

 HR-udvalget  
En LUS-samtale er gennemført, men synes der mangler respons fra de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. Derudover skal vi være bedre til at rose hinanden, generelt. 
Der er nyt møde med MS omkring april (kontrakt).  
 

 Uddannelsesudvalg  
Uddannelsesweekenden er aflyst grundet for meget administrationsarbejde, men der 
kommer et nyt i løbet af 2016.  
 

 Nordisk koordinator  
Det går ikke så godt med gruppen, korrespondancen og tilbagemeldingerne er yderst 
mangelfulde. Der udtrykkes bekymring for gruppen. MS arbejder videre med det og 
der tages en uddybende diskussion herom ved næste bestyrelsesmøde. 



 Internationalt udvalg  
Der er sket meget, især på Ghana-fronten. Ansøgningen til pilotprojektet er snart 
færdigt. Der er behov for en ekstra person i gruppen, gruppen arbejder videre med 

dette.  

EUDY afholder generalforsamling til sommer, vi skal have kigget på repræsentanter. 
Intet nyt fra WFDYS.  
 

3. Generelt 
 

Projekter 
 
 Projekt GNAD Youth Wing  

NMS har sendt mail herom, bestyrelsen skal være bedre til at melde tilbage. Skal 
underskrive samarbejdskontrakt med Ghana. Der opfordres til en snak med Kasper 
Bergmann om at fastholde ham på projektet, da han er vigtig i den forbindelse. Vent 
med at underskrive samarbejdskontrakten til pilotprojektet er godkendt, det vigtigt 

at holde øje med dato for projektslut, da vi skal være ansvarlige og ikke love mere 
end hvad vi kan holde. 
   

 ”Fordomsfrit forum” 
BT orienterer at man er i gang med at aftale datoer med Høreforeningen og DeciBel.  
 

 ”Medlemsundersøgelse” 
Den er stort set færdig, oplyser CS og AK. Men der mangler lidt mere og man 
afventer E-conomic. 
 

 Historiebog 
What to do? OE er desværre inaktiv, der er brug for hjælp udefra. MS kontakter OE. 

 

Tidligere arrangementer 

 
 Adam Kosa, 15. januar 2016 

Det blev en stor succes, ros til arrangørgruppen!  
 
Kommende arrangementer 
 

 Visionsseminar, 4. februar 2016 
Der er lavet reklame, vi glæder os!  
 

 Ungdomsforeningsseminar, 2016 
BT laver en Doodle med ungdomsklubberne omkring datoer til næste seminar. 
 

 Generalforsamling, 26. marts 2016 
Tegnbølgen er i gang med at arrangere, et lokale med 75 personer er reserveret, GF 

26 marts.  
NMS påpeger at der skal sørges for ubegrænset plads til GF. MS sørger for fællesbus, 
i samarbejde med Absalon(?). NMS sørger for dirigenten. BT + AK laver forslag til 
årets frivillige + klub.   
 

 Tegnsprogsfestival, 13. maj 2016 
BT orienterer, arbejdet er startet. Adalsteinn Sæmundsson og Lea Hyldstrup er med i 
arbejdsgruppen.  
 

 Tegnsprogsbod til Roskilde Festival, juni 2016 
CS, afventer RF men tiden går og vi er ved at blive lidt nervøse. CS kontakter RF og 
rykker for svar. Går det ikke, er Disortion en anden mulighed.  

 
 Folkemødet på Bornholm 

DDU er ikke interesseret i at deltage. 
 

 Nordisk Juniorlejr 
MS opsætter tilmeldingsproceduren i løbet af de næste to uger til NJL, EJL, NUL og 

EJL. Der undersøges også omkring leder til NUL. 
  

 Møder med medlemmer om temaer: 
 

o DDUs medier (hjemmeside, Døvebladet, Facebook) 
KM udvalget er på sagen, punktet udsættes til næste gang. 
 



o Døvefilms udbud til børn/unge 
CS kontakter Adalsteinn vedr ungdomsprogrammer i DV, da han tidligere har 
udtrykt interesse for at gøre noget ved det begrænsede tilbud til børn og 

unge i medierne. 

 
o DDUs vision, mission og værdier 

Seminaret gennemføres den 4. februar. 
 

Andet 
 UAMK-udvalget 

MS kontakter udvalget og spørger ind til arbejdsopgaverne. Derefter vurderer 

bestyrelsen om det er nødvendigt med en repræsentant. 
 

 DNUR 
MS skriver en mail-udkast til bestyrelsen omkring DNUR. Der er behov for afklaring 
omkring hvad der skal ske med gruppen og DNUR. 

Vedr. mødet på Island til april, så har vi også behov for at vide mere. 
   

 CI og fremtidens udfordringer 
Seminar, arrangeret af CfD. MS snakker med DDL omkring deres tanker. DDU er 
bekymrede omkring formålet – der er meget fokus på ’øret’, dvs. hørehandicap’en, 
og ikke på det kulturelle. 
 

 Ny udformning af vision 

BT præsenterer arbejdet indtil nu. Positiv respons fra bestyrelsen. Det bliver 
spændende at se hvad medlemmerne siger til det den 4. februar.  
 

 Ansøgning fra LadyLike 
De søger om midler til fællestransport fra Jylland til et arrangement. 
Godkendt, minus administrationsomkostninger.   

 

 
 

Næste møde er den 7. februar 2016. 


