REFERAT
Dato:
Tid og sted:
Ordstyrer:
Referent:
Til stede:

Fredag d. 9.10.2015 & lørdag d. 10.10.2015
kl. 17.00-19.30 fredag & 09.30-15.00 lørdag på DDU
Benjamin Trock (BT)
Michael Steenberg (MS)
Alle (CS dog kun om lørdagen)

Punkt
1. Velkomst


Godkendelse af dagsorden
Referatet blev godkendt, men der var tvivl omkring
metoden. DT nævner at der forefindes skabelon i Dropbox.
TO DO-listen bliver gjort uafhængigt af referatet fremover.



Valg af tegnstyrer og referent
Valgt jf. ovenstående.



Gennemgang af to-do liste
Gennemgået internt.

Ansvarlig
BT

2. Opdateringer fra DDU


Sekretariatet
Har været på længere ferie. Har haft fokus på klubmødet 2022. november, som blev flyttet væk fra Castberggaard i
sidste øjeblik. Kulturdagen på Castberggaard gik meget godt
(der kommer punkt herom senere).

MS



Strukturudvalget
Arbejder på at gøre vedtægter mere letforståelige og
gennemsigtige. Prøver på at få fagkyndige ind over og tjekke
vedtægterne.
Er i gang med at arrangere ’Fordomsfrit forum’ (BT og MS),
hvor der arrangere møde med SUMH, DeciBel og
Høreforeningen omkring fælles interesser.
Vil gerne have DUF med til næste møde omkring mission,
mål og værdier. Er i dialog med DUF (BT).

SB



Foreningsudvalget
Tegnstorm er inviteret med til klubseminaret på wildcard.
Generalforsamling 2016 afholdes i Jylland, med tegnbølgen
som værter. Der har været møde mellem DDU, Navi og
Tegnbølgen, hvor der blev opnået enighed om at Navi og
Tegnbølgen slås sammen til et klub under Tegnbølgen i
Vejle. Mere herom i løbet af efteråret.

BT



Medlemsudvalget
Går i gang snart i gang med medlemsoverblikket. MS
nævner at det hele er klart på kontoret. Udvalget vil også se
på hvordan kan få flere medlemmer ind.

AK



Medie- og kommunikation.
Der er sket mange ting. Hjemmesiden skal opdateres med
nogle få ting og døvebladet skal have ny redaktør, da
Cathrine går på barsel. Indholdet skal også optimeres. OE
arbejder videre med Vlog – mere om det til november.
Historiebogen, NMS arbejder videre med det sammen med
den gamle arbejdsgruppe. Ungdomspuljen, der skal laves
skabelon til ansøgning. Lave skabelon til udførelse af diverse
arrangementer. Mediestrategi er på trapperne. Projekter
med døvefilm er også på trapperne. KA efterlyser en
designmanual til intern brug.

NMS



Økonomiudvalget
Savner regnskaber fra revision. MS forklarer hvorfor
regnskabet har været så længe undervejs (skift af

KA

revisorfirma, ny kontoplan og der har ikke været tradition for
kvartalsregnskaber hos DDU).
SB


HR-udvalget
Der er lederudviklingssamtale med MS snart.



Uddannelsesudvalg
KA. Har endnu ikke evalueret tolkebrugerdagen. Har haft
travlt med tolkesituationen. Uddannelsesweekenden skal
snart diskuteres og meddeles ud. UAMK møde snart, MS
holder oplæg. KA efterlyser personer til at deltage i mødet.



Nordisk udvalg
Nye personer i udvalget, som hører direkte under DDU nu.
OE og Netta Keski-Levijoki er nye i gruppen, sammen med
KA. DNR vil tage del i DNURs program, skulderklap til DNUR.
Julie sørger for at ordne Norge-problematikken omkring
deres utilfredshed mht. anvendelsen af ASL til DNUR-møder.
KA følger op på udtalelsen fra Janne i forbindelse med ASLanvendelsen. Der har været en del forberedelse til DNURmødet. DNURs Hjemmesidearbejde skal afsluttes. E-mail
systemet skal ordnes – til næste dnur møde. Gruppen har
endnu ikke diskuteret DNURs gæld, men forslag er kommet
på bordet. Gruppen foreslå kun 1 møde om året med 1
repræsentant fra arbejdsgruppe/bestyrelse + 1 fra
sekretariatet skal repræsentere til mødet.
Ny ide – hvorfor ikke dnur-møde under/før/efter en nordisk
lejr. Tages op til mødet.



Internationalt udvalg
Ghana + referatopsamling. Der er punkter herom senere i
dagsordenen.

CS

OE

KA

3. Generelt
Projekter


Projekt GNAD Youth Wing
Ansøgningen er blevet godkendt. Møde med Kasper omkring
praktiske ting. Afrejse (Kasper og NMS) til Ghana d. 3.
december og hjem igen d. 11. december. Besøge 3 byer;
Accra, Wawa, Beccehem. Møde døve og bestyrelsen af
GNAD-Y. Turen er en forskudsundersøgelse til pilotprojektet.

NMS



”Ud i Naturen”
Ide til landslejr - Mere projektorienteret. Aldersgruppe 13-17
år. Prøve med eksterne ledere, også. Skaffe økonomiske
midler. Diskussion omkring processen, ansætte
projektmedarbejder. Hvordan? Palle Gammelgaard med i
projektet? Diskussion omkring strategien; omkring hvordan
vi nå ud til de 13-17 årige? Enighed om at arbejde videre
med det med eksterne personer. BT og MS er på sagen.

BT



”Fordomsfrit forum”
BT fortæller om ideen; ideen er at invitere organisationer
med samme målgruppe for at se om vi kan lave fælles
projekter. MS & BT går videre med at kontakte relevante
organisationer.

BT



”Lokalforening 2.0”
Udsættes til efter klubseminariet.

BT



”Medlemsundersøgelse”
Vi har behov for overblik over hvor mange medlemmer vi
har, hvor gamle er de, hvor bor de, osv. Hjælp fra DUF?
Økonomi, hvordan? Medlemsudvalget kigger på det.

CS/AK



Historiebog
KM udvalget snakker om hvordan projektet kan komme op
og stå igen. Evt. genoprette den gamle arbejdsgruppe.

NMS

Fundraise til projektet. Mål: 25 års jubilæet. Peter Niemelä
blev nævnt. Projektbeskrivelse skal laves. En del snak om
udgivelsesformen – eksempel fra nordisk landsby.
Der arrangereres et møde med OE, Marie og Peter omkring
opstart og projektbeskrivelse.
Foreninger


Klubseminar
Fremlæggelse af programmets indhold og rammer. AK
fortæller om indholdet til seminariet. Bed om indhold fra AK.
MS kommer med forslag til punkter, husk at fokusere på
DUF. Vi glæder os alle til seminariet.

BT



Fusionering mellem NaVi og TegnBølgen
Orientering fra mødet d. 18. september og om det videre
forløb. BT nævner at det hele ser godt ud og at der er fuld
tiltro til fremtiden for de unge i trekantsområdet.

BT

Tidligere arrangementer


Kulturdagen 2015, Castberggård
Hvordan oplevede DDU den? Noget vi skal gøre igen? En lang
diskussion om metodik, strategi, nye medlemmer, at være
frække, nå nye områder inden for nye medlemmer, sælge
varen til forældre, man skal turde at opsøge folk, m.m.

SB

Konklusionen blev at vi gerne tager ud og opstiller bode for
DDU, men vi skal tænke på målgruppen. Er det udelukkende
døve som til kulturdagen, må vi gerne tænke i nye baner og
være mere ’frække’. Er det til mere offentlige
arrangementer, skal vi tænke over hvordan vi får nye
medlemmer ind og få udbredt tegnsprog som sprog.
Kommende arrangementer


Frivilligfest, 10. oktober 2015
NMS kommer med praktiske oplysninger og rollefordeling
m.m.
Tjenerne er på plads. MS hæver penge til mad. NMS
præsenterer programmet for festen. Nogle skal pynte og
nogle skal købe ind.
Diskussion om bestyrelsesmedlemmer må drikke til festen.
Resultat: 2 stemmer (NMS er en af dem) er for nultolerance
og 3 stemmer for at DDU skåler i champagne ved
begyndelsen og har nultolerance efter skålen.
Der opfordres til at blive til festen er slut, flere melder ud at
de kan blive til kl. 03.00.

NMS



Uddannelsesweekend, 13-15. november 2015
Stort set det hele er kommet på plads. ’Vejen til karriere’
som tema. Tilmelding er snart på vej. Husk at skrive
kontonr. Og ’uw+navn’.

CS



Adam Kosa, 27. november 2015
Aflyst, Adam har travlt. Flytning til januar? MS kontakter
handicappuljen. KA stadig tovholder. Marie og Lotte er med i
gruppen.

KA



Frivillig-aften, dato ukendt
MS går i gang. Laver skabeloner. Kontakter Rikke og
Christina. Den, der kommer med en ide, er med i
projektgruppen iht. handicappuljen.

MS



Tegnsprogsfestival, 13. maj 2016
Har fået tilbud fra arrangørerne til DCL 2016. Vil gerne have
flere informationer før vi kan komme videre. BT og OE holder
møde snart med OC for ts-festival og DDL om
planlægningen.

BT



Tegnsprogsbod til Roskilde Festival, juni 2016
CS er i dialog med Roskilde. Lige nu er målet blot det at vi
skal have en bod. Planlægning kommer derefter. Gruppen er
CS, NMS og Josefine.

CS



Lejre for børn under 18?
Snakker om mulige lejrideer. Norge. Landslejr i DK. YLC i
USA. CM7 i USA. OE og CS arbejder videre med det.
MS og OE skal lige have et møde først omkring CM7.

OE



Medlemsmøder; temaer:
o DDUs medier (hjemmeside, Døvebladet, Facebook)
o Døvefilms udbud til børn/unge
o DDUs vision, mission og værdier
o DDUs vedtægter

BT

Der arrangeres to medlems-debataftener, delt op i ’medier’
og ’jura’’. Både i Jylland og København. Samarbejde med
ungdomsklubber. OE er kontaktperson omkring processen
med ’medier’ og samarbejder med MS. Omkring ’jura’ så
venter vi til 2016, da DUF skal med indover.
Andet


Dropbox-struktur

SB

BT og SB arbejder på at lave oversigt over mappestrukturen.
De forklarer også omkring anvendelsen af dropbox blandt
bestyrelsesmedlemmer. Er man i tvivl, kontakt SB og BT. OE
spørger ind til DNUR-delen af dropbox – OE arbejder videre
med det med SU.


Uddannelsetolkning-området? (STUK)
Det åbne brev fra arbejdsgruppen diskuteres livligt og
forskellige meninger og holdninger kommer på banen.
Der er enighed om at man skal se brevet som et nødråb om
hjælp og selvom DDU mener at DDU har gjort en del, så er
man klar til at tage dialogen op og se hvordan vi kan gøre
det bedre. MS indkalder til møde med arbejdsgruppen OG
DDL for at se på hvor i situationen vi er nu.
Mødets formål: 1. Hvad kan vi gøre her og nu? 2. Hvad er
vores mål (om 1-2-3 år)?
Enighed om at tolkefirmaerne skal på banen nu og vise at de
har et medansvar for tolkesituationen.



Fundraising i samarbejde med Wavehouse
Vi har flere kommende arrangementer for 2016. DDU vil
involvere Wavehouse mere. Wavehouse (michael) inviteres
til et oplæg.



Ansøgning til Ungdomspuljen: TegnBølgen, ny logo
Ansøgningen til nyt logo på kr. 1.500 er godkendt.



DDUs videoer
Fremover kommer der nye videoer op hver måned med
forskellig nyt. Bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at tage
ansvaret.
BT november
AK december
OE januar
KA februar
CS marts
NMS april



Honorering
KA er forviiret omkring reglerne iht. Honorarer. Diskussion.
Konklusion: ALT skal indberettes til SKAT. Husk på at DDu er
en frivillig organisation.
Ok med gaver (fysisk) op til 700 kr om året pr. person.

BT

SB

BT
NMS

KA

Strukturudvalget og Økonomiudvalget arbejder på at lave
rammer i fm. honorering.


Redigering
Det nuværende redigeringsprogram på DDUs computer er
ikke optimal. NMS kommer forbi MS og kigger på et andet
program.



Invitation til frivilligfest
Hvad med frivillige til ikke-gennemførte arrangementer? De
blev ikke inviteret? SB spørger. NMS svarer; En
misforståelse, de blev inviteret til forrige frivilligfest
Fungerer sådan: Frivillige for September-September med
tilbagevirkende kraft er inviteret.

MS

Tak for et godt møde!

SB

