
DDU’s generalforsamling 1. april 2017 kl. 10 – 16.00 

 
Mads Jensen byder velkommen og præsenterer programmet. 
 

A.  Valg af dirigent 
MJ: LK som dirigent – godkender I? Medlemmerne godkender. 
 
LK: Tak fordi I valgte mig som dirigent. Min første opgave som dirigent er at tjekke, om bestyrelsen følger 
vedtægterne ifm. GF: er indkaldelse, dagsorden og årsregnskab blevet sendt til medlemmerne 2 uger før 
GF?  
BTT: Dagsorden blev udsendt 2 uger før, men årsregnskabet blev først offentliggjort for en uges tid siden. 
LK: Godkender I, at I først modtog årsregnskabet 1 uge før GF? Medlemmerne godkender. 
LK: Indkomne forslag skal senest komme 3 dage før GF. Gik det efter planen? 
BTT: Ja. 
LK: Vi går videre med programmet. 
 

B.  Valg af referenter og stemmetællere 
LK: Valg af referenter. Bestyrelsen foreslår Laura Beyer & Cathrine Mejdal. Medlemmerne godkender. 
Stemmetællere: Sofie Heilmann og Marie Palle vil gerne være stemmetællere. 

 
C.  Fremlæggelse af årsberetning 
(Powerpointfremlæggelsen opsummerer årsberetningen – mangler adgang til PP’en) 
BTT: Det er min opgave som formand at præsentere årsberetningen.   
Nana Søltoft er næstformand og kan ikke være til stede i dag. Derfor bringer vi en videopræsentation, hvor 
hun uddyber udvalgte punkter i forbindelse med årsberetningen. 
NS: Ærgerligt jeg ikke kunne være til stede. Jeg forklarer dog udvalgte punkter (xxx – afskrivning fra 
videopræsentationen) 
BTT: Kommentarer? (Ingen)  
Caroline Seiler vil her fortælle om DDU’s medlemmer. 
CS: Medlemsalder/antal hænger sammen: Vi har færre medlemmer i det yngre segment, og har også haft 
problemer med at få medlemmerne til at betale kontingent. Det har været knebent, da DDU ikke må have 
færre end 150 medlemmer, for ellers giver DUF ikke tilskud. Det lykkedes os i allersidste øjeblik at få 184 
medlemmer til at betale, men vi har ca. 216 medlemmer, så vi mangler at få rykket 22 medlemmer for 
kontingent. 

BTT: Det skal lige tilføjes, at problemerne med at få opkrævet kontingent måske skyldes at DDU har skiftet 
betalingssystem fra C5 til noget andet, og det betyder at folk igen skal tilmelde sig PBS, ellers går betalingen 
ikke gennem. 
CS: Ellers har vi også fået arrangeret vikingelejr, dog med alt for få tilmeldte. Vi håber, at der kommer flere 
tilmeldinger, da det jo er lig med flere nye medlemmer. 
LK: Bestyrelsen er færdig med at præsentere årsberetningen. Kommentarer/spm? 
JS: Falder medlemstallet p.g.a alder eller p.g.a at folk ikke længere gider DDU? 
MWS: Lidt af hvert vil jeg tro. 3-4 medlemmer har udmeldt sig p.g.a manglende associationer til DDU, men 
resten er stoppet på grund af alder. 
KA: Den røde linje, hvor DDU kommer ned under 150 medlemmer - kan den flyttes, evt. ved at øge 
aldersgrænsen? Hvilke overvejelser har I gjort ifm. medlemstallet og hvordan man fastholder medlemmer. 

BTT: Rød linje viser som sagt det kritiske punkt, hvor vi når under 150 medlemmer – dvs. det gør vi, når vi 
kommer til 2020. Her bliver størstedelen af vores medlemmer 30 år. Vi har ideer og tanker omkring 
hvordan vi fastholder og fanger de unge – derfor ansatte vi Lea. Forhåbentlig giver det os flere medlemmer.  
RH: Hvordan er medlemsfordelingen i landet? 



CS: KBH er klart størst, og det har været sædvane, men vi vil gerne fokusere mere på Jylland og Fyn. 
KA: Hvad er jeres fornemmelse – tror I at DDU vil kunne redde skindet eller er mere skeptiske og tror, at 
DDU på et tidspunkt må dreje nøglen om? 
BTT: Vi er faktisk begyndt at bruge egenkapitalen for at udvikle DDU – det er vi nødt til for at satse på at få 
flere unge ind. Det er så vigtigt, især da vi ikke får mange penge ind via puljer m.m.  

DO: Apropos tabellen: Hvorfor er der ingen medlemmer født i 2005-2006, hvorefter det pludselig stiger 
igen? En anden ting er – tror I, at ungdomsklubberne kan hjælpe DDU med at vokse…? 
BTT: Det tror vi bestemt, at de kan. Derfor har vi lagt op til et fælles kontingent via ungdomsklubberne, 
fordi de vokser og vi vokser. De unge medlemmer kan her bestemme, hvilken ungdomsforening, de vil 
tilknyttes. Det er et forslag fra vores side. 
LK: Daniel Ovesens spørgsmål omkring vækst/fald i perioden 2005-2006 har bestyrelsen endnu ikke svaret 
på. 
CS: Det handler måske om, hvor døve bor rundt omkring i landet… men vi ved det sandt at sige ikke. 
MWS: En del af forklaringen finder vi måske i, at døve fra starten af 80’erne har fået børn i starten af 
2000’erne. Disse børn er så blevet medlemmer af DDU, selv om de er hørende – for dem handler det om at 
støtte. 
SH: Hvad gør I for at finde CI/hørehæmmede medlemmer - der er jo vildt mange enkeltintegrerede børn. 
EM: Det er derfor, vi ansatte Lea – hun skal ud og finde dem. Vi har også glemt de flerhandicappede børn – 
døve med andre udfordringer. 
BTT: Det har især betydet meget for os at have arbejdsgrupper. Her bruger vi medlemmer på en anden 
måde, de har et helt andet perspektiv i forhold til arrangementer som fx Vikingeweekend og Ud i Naturen. 
EC: Det ville være rart, hvis I også fokuserede på Jylland. Jeg synes, I virkelig mangler at få sat fokus på 
ungdommen der. Skriv det bag øret. 
KA: Hvorfor har I først vist den graf her til GF? Hvorfor har I ikke vist den frem i andre situationer, så 
medlemmer har kunnet forberede sig på det? 
AK: Vi skal overveje en modstrategi til konkurrenter som Decibel og Høreforeningen. Det kunne have effekt. 
BTT: Vi skal tænke på en anden måde, helt sikkert. Det er en god ide. Vi har også et punkt på 
arbejdsprogrammet for 2018-2020, der hedder samarbejde, og deri har vi tænkt et samarbejde med 
Decibel og Høreforeningen. Det er dog svært, da vi ikke modtager henvendelser. Vi ved ikke, hvad vi ellers 
kan gøre. 
EM: Vi vil gerne bruge medlemmerne mere på den måde. De giver andre perspektiver på 
problemstillingerne i forhold til hvad vi er vant til. 
RH: Vi har længe villet have flere jyder ind – sidste år stemte vi for det. Men hvad har I gjort i det forløbne 
år? 
BTT: Historisk har vi fokuseret meget på KBH/Sjælland, men nu arbejder vi for at blive landsdækkende – her 
laver vi en pengekasse til ungdomsforeningerne, så de kan booke foredrag i eget regi – for DDU’s regning. 
RH: Vi vil faktisk gerne se DDU i vores ungdomsforeninger – hvem I er, så vi kan få sat ansigt på jer. 
EM: Problemet er at DDU er en frivillig organisation, og derfor er der flere her fra KBH. Jyderne har ikke 
mulighed for at komme til GF, men forstår godt jeres skuffelse, vi vil gøre det bedre til næste gang. 
RH: I har virkelig gjort et indsats på det seneste – fantastisk. Det skal I have ros for. 
LK: Kommentarer? 
EM: Hvad synes I om, at vi har satset stort på sociale medier? Medlemmerne jubler: det har DDU gjort 
godt!! 
AK: Godt, at I er synlige på sociale medier, men til GF kommer der alligevel så få. Hvorfor? Måske er det 
værd at overveje, om I måske ikke er tilstrækkelig synlige? 
SH: FB har en algoritme, der ser på viralitet: jo mere man deler, desto mere synlig er man. Måske skal I 
overveje at annoncere / betale for indflydelse via FB. 
EC: Man kan vælge at betale, men man kan også vælge at slå notifikationer til, så man får vist DDU på eget 
væg. 
KA: Jeg vil gerne rose jer for at have varskoet medlemmerne, at jeres årsregnskab var forsinket i stedet for 
at komme med undskyldninger og bortforklaringer. 
BTT: Vi mangler at samarbejde med ungdomsforeninger, derfor deltager der ikke så mange i dag – det 



kunne være en årsag? 
EM: Vi er meget individuelle i dag, vil hellere rejse i stedet for at blive og komme i foreninger. Vores behov 
er forskellige… 
LK: Flere kommentarer? Ingen. Nu går vi videre til regnskabet. 

D.  Aflæggelse af regnskab 
BTT: præsenterer regnskabet.  
Driftstilskuddet falder til 475.000 mod 500.000 året før. En privatperson (Mosgaard) plejede at yde en 
større donation, men Mosgaard valgte i år at sætte en stopper for tilskuddet. Vi mister 83.700 kr. på 
baggrund af tilskudstoppet. I år har vi et underskud på 153.941, men effektivt set skyldes omkring 100.000 
kr. af underskuddet at DUF’s tilskud og Mosgaards tilskud ikke er talt med i år. Reelt set er selve 
undskuddet på knap 53.941 kr. Vores egenkapital er nu på 588.892 kr. Vi er ved at finde ud af, hvordan man 
sparer, men resultatet kan man først ses i 2017. Revisoren har et bilag, derfor kan vi ikke tjekke om alle 
tallene passer. 

LK. Kommentarer? 
Anja: I har et punkt som hedder medlemskontingent – jeg ved ikke, om tallet er korrekt angivet…? Her ser 
man nemlig, at antallet af medlemmer er faldet voldsomt meget (fra 417 til 286), men det forholder sig 
omvendt med kontingentindtjeningen? 69.000 i 2016 og 57.150 i 2015 viser jo en stigning? 
BTT: Det skyldes tilgodehavender – medlemmer skyldte penge, og har siden betalt, men det blev først 
registreret i 2016, deraf overskuddet. 
LK: Andre kommentarer? 
KA: Hvis man ser på gældsiden og modregner ifm. egenkapitalen – så har vi faktisk ingen egenkapital? 
BTT: Det du ser som gæld er faktisk ikke gæld, men revision for året efter, som bliver dækket i løbet af året.  
MWS: Desuden er det gæld, som allerede er blevet øremærket. Det påvirker ikke egenkapitalen. 
LK: Ingen yderligere kommentarer – godkender I årsregnskabet? Medlemmerne godkender. 
LK: Efter pausen går vi videre med vedtægtsforslag og ændringer. 
 
PAUSE 
 
E.  Behandling af indkommende forslag, herunder vedtægtsændringer 

LK: Indkomne forslag og vedtægtsændringer – bestyrelsen uddyber. 
BTT: Ingen indkomne forslag fra medlemmerne, så her diskuterer vi kun vedtægtsændringer – vi 
præsenterer dem først. Årsagen til vedtægtsændringerne er, at DDU’s vedtægter ifm. medlemmer skal 
ændres for at styrke sammenhængen mellem DDU og DDL. Der skal også en mere tydelig struktur ifm. DDU 
og foreninger. Ungdomsafdelinger under DDL’s medlemsforeninger skal også have mulighed for at blive del 
af DDU. Derfor skal vedtægterne tilpasses. 
1. Tilføjelse: DDU er medlem af Danske Døves Landsforbund (DDL) 
2. Tilføjelse: Medlemmer og foreninger 
3. Det samlede kontingent består af en andel til DDU og en andel til den lokale ungdomsforening. DDU’s 
generalforsamling fastsætter minimumstørrelsen af det samlede kontingent. (samme kontingentform som 
DDL har i forhold til medlemsforeningerne) 
4. Et medlemskab inkluderer medlemskab hos DDU, DDL og en selvvalgt lokal ungdomsforening. Ønsker 
man ikke et medlemskab af DDU/DDL kan dette meddeles til forbundene. 
5. En ungdomsforening kan enten være en selvstændig forening eller være en ungdomsafdeling under en af 
DDL’s medlemsforeninger. 
6. En lokal ungdomsforening skal være styret af et udvalg bestående af medlemmer under 30 år. 
7. Vedtægter vedtaget ved GF i Hellerup 1. april 
 
LK:  Kommentarer m.m. ifm. forslag 1? 
KA: Vil gerne se hele vedtægterne, så man kan se sammenhængen… 
BTT: Finder vedtægterne frem. 
JS: Hvad sker der, hvis DDU bliver medlem af DDL? 



BTT: Vi bliver mere synlige og desuden arbejder vi for de samme ting. Så det giver god mening. 
EM: Hvis man er medlem af DDL via DDU får man deres medlemsfordele – fx Arvidfonden. 
AK: Jeg synes godt om ideerne, men hvad med foreningerne som ikke er her – hvad vil de sige til 
ovenstående – hvad nu hvis de melder sig ud af DDU i protest? 
BTT: Vi har fremlagt ovenstående til ungdomsforeningsseminar, og har aftalt et besøg hvor vi taler med 
dem hver især om hvordan deres struktur fungerer. Medlemsaften. Så de er godt klædt på til 
forandringerne. Ungdomsforeningernes medlemmer kan desuden selv sige nej tak til at være medlem af 
DDU/DDL og udelukkende betale til ungdomsforeningen. Hvis DDL afviser det til deres GF afholder vi en 
ekstraordinær GF. 
MWS: DDU’s foreningsseminar fik diskuteret sagen og er alle positivt stemt over for ideen. Forhåbentlig 
dukker der ingen problemer op. 
SH: Hvorfor har I skrevet bl.a. (er der flere ud over de nævnte?) 2. Absalon er jo tilknyttet kommunen, max 
80 medlemmer, hvad nu hvis de siger nej til ovenstående tilbud? 
BTT: Bl.a. er ja, en lille sjov ting. Med ungdomsforeninger tænker vi 1866 fx – 1866 opretter en 
ungdomsafdeling som man kan indmeldes hos. Overstiges max antallet via Absalon kan man tilmelde sig 
Ladylike eller en anden forening. Der er flere muligheder. 
KA: kommentar til forslag nr. 3: Hvor meget til DDU, hvor meget til foreningerne?  
BTT: Det her handler om minimumsbeløbet for det samlet kontingent. 
KA: Betyder det, at hver gang vi skal vedtage samlet kontingent så skal vi også vedtage kontingentsandel til 
DDU? 
BTT: Mht. kontingentstørrelse: ungdomsforeningerne bestemmer selv hvor meget medlemmerne skal 
betale. DDU skal max. have 200 kr. Ungdomsforeningerne kunne fx sige 200 kr. pr ungdomsforening, eller 
300.  Vi har faktisk flere vedtægtsændringer ifm. kontingentdelen, som præsenteres senere, som forklarer 
dette. (minimumstørrelsen er på 400 kr. DDU’s andel er på 200 kr., medlemsforeningernes andel på 200 kr.) 
JS: Administrativt: hvorfor kan jeg ikke fortsætte med at betale 200 kr. til enkeltvist…? 
MJ: Det handler om, at man fremover er medlem af begge dele. Nu er ungdomsforening uafhængig af DDU, 
så man ikke automatisk er medlem af DDU, når man er medlem af en ungdomsforening. Derfor indfører vi 
fælles kontingent. 
BTT: Vi og I sparer faktisk ressourcer ved at betale samlet og det giver flere medlemmer til 
DDU/ungdomsforeninger. Sekretariatet skal ikke opkræve, nu er det også ungdomsforeningerne der 
opkræver. Desuden sparer vi penge: Hvis vi hver især skulle være medlem af DDL, DDU, en 
ungdomsforening, en afd. Under 1866 = 800 kr. Det bliver pludselig meget. 
JS: Jeg synes stadig, det er nemmere som det er nu, hvorfor skal vi bruge tid på at lave en ny 
betalingsmetode? 
EM: Det handler også om et tættere samarbejde, en langsigtet løsning, hvor vi gør mere sammen.  
BTT: Hvis DDL lukker, får vi pengene (haha) 
HH: DDL har endnu ikke sagt ja til at lade os være medlem og andelsstørrelsen, eller? 
BTT: Det har ingen effekt for medlemmerne: de betaler 200 kr. til DDU, som selv aftaler med DDL om 
hvordan pengene skal fordeles. 
Ayse: Er vores overlevelseschancer bedre sammen med DDL? 
CS: Netop – og det gør at man automatisk er medlem af DDU. Derved får vi flere medlemmer.  
BTT: DDU er ”passiv”, ungdomsforeningerne er ”aktive” – derfor smart med en fælles kontingent. 
AK: Ved at stemme ja til medlemsstrukturen kan man så sikre, at DDL’s ungdomsafdelinger tilknyttes DDU? 
(ifm. forslag 6) 
BTT: Ja. 
KA: Lavpraktisk: når I skriver GF på dagsorden, skal I også huske at skrive ”fastsættelse af samlet 
kontingent” ud over kontingent og rykningsgebyr. 
LK: Ifm. medlemsdelen i vedtægtsændringer: har I kommentarer? Ingen. Afstemning til godkendelse. 18 
stemmeberettigede er til stede – mindst 12 for at gennemføres. 
Forslag 1: Vedtaget med 18. 
Forslag 2: Vedtaget med 18 
Forslag 3: Vedtaget med 18. 



Forslag 4: Vedtaget med 18. 
Forslag 5: Vedtaget med 18. 
Forslag 6: Vedtaget med 16 – 2 blanke. 
Forslag 7: Vedtaget med 17 – 1 blank. 
Vedtægtsændringer godkendt.  
 
Frokost – pause tilbage kl. 13. 
 
F.  Fastsættelse af kontingent og rykningsgebyr 
EM: Minimumstørrelsen af det samlede kontingent: 400 kr. DDU’s andel: 200 kr. Lokal ungdomsforening: 
200 kr. DDU’s andel fordeles mellem DDL og DDU. DDU administrerer 400 kr. og fordeler dem. 
KA: Hvordan udføres det rent praktisk – indtræder ændringerne med øjeblikkelig varsel eller fra 2018 eller 
hvad? 
BTT: Fra 2018. Ungdomsforeningerne bestemmer selv, om det skal være 200 kr. eller mere. 
LK: Afstemning – 20 stemmeberettigede medlemmer. 19 ja, 1 nej – vedtaget. 

Rykkegebyr: Bestyrelsen foreslår, at gebyret forbliver det samme. 50 kr. for aktive medlemmer, 0 kr. for 
støttemedlemmer. 
Mai: Hvad er forskellen mellem aktive og støttemedlemmer? 
EM: Aktive medlemmer er unge under 30 år – støtemedlemmer er folk, som gerne vil støtte DDU – over 30 
år fx. 
BTT: Vi kan ikke være bekendt at bede støttemedlemmer om at betale gebyr, når de kun betaler for at 
støtte. 
AK: Betaler støttemedlemmer stadig 100 kr., eller…? 
BTT: DDL og DDU har nu det samme medlemsstruktur – så 100 kr. er et bonus for DDU, ikke noget vi 
ændrer på. 
SH: Jeg vil lige have afklaret en ting: Nu betaler jeg 400 kr. til DDL + Absalon, med det nye struktur er det så 
i stedet DDU, eller… (p.g.a Absalon)? 
BTT: Ingen forskel: pengene går til samme formål. 
LK: 20 stemmer for – enstemmigt vedtaget. 
 
G.  Valg af forbundets bestyrelse 
Kristine Seiler, Kenneth Andersen & Andreas Kronlund sidder i valgkomitéen. 
KA: Kun Mads Jensen bliver, resten er på valg. 
 
Formandskandidat: Emilie Mahler 
LK: Ifl. DDU’s vedtægter kan man stille op på dagen. Stiller nogen op? Ingen. Emilie Mahler som formand – 
ja? Alle stemmer for.  
EM: Tak for jeres store tillid – og tak til Benjamin for at knokle for DDU de sidste to år. Det har især handlet 
om hvilket fokus DDU skal have: skal vi satse på lejre, arrangementer eller politik?  Det jeg vil gøre er at 
finpudse Benjamins store arbejde. Jeg savner medlemmernes input – jeg står ikke over medlemmerne. DDU 
er i øjenhøjde med medlemmerne. DDU skal være menneskelig. – både fremhæve gode og mindre gode 
ting. 
 
Bestyrelseskandidater: Josefine Steenberg og Mark Berry. 
Mangler en tredje kandidat, valgte ikke at stille op alligevel. Hvem stiller op? 
To stiller op: Henrik Møller Hørlyck og Andreas Kronlund 
 
LK: Bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer – en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Da Mads Jensen 
ikke er på valg, skal vi kun have tre bestyrelsesmedlemmer. Med fire kandidater står vi til valgkamp. 
 
BTT: Vi skal have fundet ud af, hvem der stiller op for et år og hvem der stiller op for to år (to poster på 2 år, 
1 post på 1 år). Hvad vil kandidaterne? 



 
Henrik: 2 år 
Josefine: 2 år 
Mark Berry 2 år 
Andreas 2 år 
 
LK: Skal vi stemme samlet, så den, der får flest stemmer, får 2 år, og mindst stemmer får 1 år? Ja. 
 
LK: De fire kandidater får mulighed for at holde valgtale. Bagefter får de 20 stemmeberettigede 
medlemmer stemmesedler og kan stemme på de kandidater, de helst vil have med i bestyrelsen. 
 
JS: Josefine 20 år, holder sabbatår nu med lidt forskelligt arbejde, vil gerne være med i bestyrelsen, har 
længe overvejet det, se mulighederne for at være involveret i organisationsarbejde. En spændende 
udfordring.  Viden om tegnsprog, vil arbejde for det. DDU arbejder for døves muligheder, vil gerne være 
med i det. Medlemsinddragelse, sammen står vi stærkt. 

LK: spørgsmål?  
MJ: Hvad har du, som de andre kandidater ikke har? 
JS: De er gode, har ikke så meget andet sige. 
KA: Styrker og svagheder? 
JS: Klar til at tage kampen – styrke. Har umiddelbart ingen bud på svaghed – har selvfølgelig dem, men kan 
ikke komme på noget. 
 
LK: Tak til Josefine. 
 
LK: Mark Berry præsenterer via livevideo. 
 
MB: Hej. Jeg er ked af at jeg ikke kan være med til DDU’s GF, men vil gerne sidde i DDU’s bestyrelse. Jeg har 
14 års erfaring med bestyrelsesarbejde bl.a. fra NZ, WFDYS m.m. Jeg er pt. i NZ til et møde, men skal til 
Australien lige om lidt. Min fordel er, at jeg har viden og kendskab. Med mig får DDU mulighed for at jeg 
kan bidrage med ideer og alternativer til dansk politik. DDU mangler kontakt med medlemmerne, derfor 
vigtigt satse på det område. DDU har brug for ny retning, ny strategi, ny betydning så organisationen kan 
overleve. Stem på mig, så ses vi snart – om et par uger! 
 
LK: Spm til Mark? 
 
Julie: Visioner for DDU? Du talte om nye ideer? 
 
MB: Tak for spm – visionen er at de unge ved, hvad de får ud af at være medlem af DDU. Større 
samhørighed. 
DO: Hvordan vil du hjælpe DDU over til Jylland – større fokus i Jylland? 
MB: Jeg er jyde og har netværk i Jylland – og en idé kunne være, at hver gang Tegnbølgen har et 
arrangement, kommer jeg derud og fortæller om DDU m.m. 
 
LK: Næste kandidat: Henrik Hørlyck. 
 
HH: 21 år. Har siddet i Tegnbølgens bestyrelse, lidt erfaring, vil gerne prøve DDU, større organisation. Jeg er 
arbejdsløs pt., keder mig lidt og vil gerne gøre noget aktivt. Netop kommet hjem fra USA. Gallaudet ½ år. 
 
MJ: Visioner m.m.? 
 
HH: Har ingen visioner, men er frisk på at gøre en forskel. 
 



xx: Hvordan vil du fange døve børn? Vi har ikke så mange medlemmer. 
 
HH: Har ikke rigtig tænkt over det, men vil gerne fokusere på det. 
 
DO: Hvordan få DDU til at blive mere jysk? 
 
HH: Jeg er jyde, så jeg er vel repræsentativ. 
 
EM: Interesseområde? 
 
HH: Aktiviteter som er relevant for mit CV. 
 
LK: Tak! Nu går turen til Andreas Kronlund. 
 
AK: Har siddet i DDU’s bestyrelse i 2 år (sidste år holdt jeg en pause), og har derfor erfaringer, kan bidrage 
til noget, fortælle, hvordan man kan være en god repræsentant. Jeg brænder for ungdomsområdet, sager 
som gælder unge.  
 
LK: Spm til AK? 
 
DO: Hvordan vil du trække DDU over til Jylland? 
AK: Vi skal være der noget oftere, min mor bor faktisk i Jylland, så jeg kan komme derover oftere. 
 
Ayse: Hvordan vil du fange børnene. 
 
AK: Godt spørgsmål, jeg ved faktisk ikke hvordan vi fanger dem, måske via dialog med DR3, lave en profil 
om DDU, så forældrene ser, at børnene kan være med i en forening. 
 

Xx: Hvordan vil du udvikle bestyrelsen med dine erfarnger/viden? 
 
AK: Jeg er multitasker: det kan være alt fra kompetenceudvikling over til kommunikation 
 
KA: Hvordan vil du bidrage til uden at tilføje gamle ting, som skal ryddes ud – bestyrelsen har jo bestemt sig 
for at rydde op? 
 
AK: Vi kan se, om vi kan bruge gamle redskaber til at udvikle – hvis ikke, udvikler vi bare nogle nye. 
 
LK: Tak Andreas. Vi skal nu stemme om kandidaterne.  
 
PAUSE 
 

LK: Resultatet af afstemningen ligger klar. Jeg gentager for en god ordens skyld: Flest stemmer = 2 år, de 
færre = 1 år og de færreste udgår. 
 
Andreas K flest stemmer – 2 år 
Josefine – 2 år 
Mark Berry – 1 år 
 
Tillykke til dem alle! 
 
LK: Tillykke til bestyrelsen – og god vind fremover. 



 
LK: Nu skal vi videre til valg af 2 suppleanter.. 
 
Victoria: hej, 20 år, flyttet hertil fra Horsens, synes spændende, vil gerne arbejde med børn og rekruttering, 
gik selv på gymnasiet med hørende uden tolk m.m. så ved hvordan hørende tænker, hvordan man gør dem 
mindre berøringsangste. 
Henrik Hørlycke: Jeg vil gerne være suppleant. 

 

LK: Flere… ingen. Siden der ikke er valgkamp, vedtages der, at begge kandidater vælges som suppleanter. 
 
H.  Valg af valgkomitéens repræsentanter 

 

LK: Valg af valgkomitén: 
 
KA: Valgkomiteens arbejde er at finde en bestyrelse til om 1 år. Man starter forarbejdet i god tid, ca. 6 mdr. 
før – spørge hvem der vil genopstille, finde potentielle kandidater med baggrund i alder, erfaring og køn. 
 
LK: Hvem vil være med i den næste valgkomité? 
 
Emilo Christensen, Benjamin Trudsøe Trock og Anja xx vil gerne være med i valgkomitteen. Medlemmerne 
godkender (bifald) 
 
 

I.  Valg af statsautoriseret revisor 

 

LK: Valg af revisor: 
CS: Bestyrelsen foreslår at den nye bestyrelse får fuldmagt til at finde en ny revisorfirma – frustrerende 
samarbejde med den nuværende – afleveret regnskaber for sent tre år i træk- så bestyrelsen ikke har 
kunnet rette i regnskabet etc. 

LK: 20 stemmer for, at bestyrelsen finder ny revisorfirma. Enstemmigt vedtaget. 

 

J.  Kåring af Årets Ungdomsforening samt Årets Frivillig 
 
Bestyrelsen præsenterer årets ungdomsforening: 
 
EM + MJ: Årets ungdomsforening er….Tegnbølgen! For andet år i træk – tillykke. Fra 2015 – 2017 fra 0 
medlemmer til 74 medlemmer! Flot initiativ, DDU er svært inspireret. Flot statistik. I får en pris på 2.000 kr. 
ud over pokal. 
EM: Dog skal de andre foreninger også have ros for deres store arbejde – uden jer eksisterede DDU ikke. 
Ladylike fx gennemførte Absalons julefrokost med et imponerende resultat.  
MJ: Derudover skal Absalon også have ros for deres 60 års jubilæum, hvor 263 deltog. Flot! 
 

Bestyrelsen præsenterer årets frivillig: 
 
EM: Årets frivillig er Josefine Steenberg! Stort engagement ifm. Distortion og med at lave videoer til sociale 
medier om DDU sammen med Caroline Seiler. PS: Josefine elsker at shoppe, så hun får et gavekort!  
 



K.  Eventuelt 
 
A) Deltagelse i DDU’s frivillige fest: Hvem må deltage? 

EM: Vi har oplevet kontroverser, ifm. arbejdsgruppe og frivillige til div. arrangementer. Derfor vil 

bestyrelsen høre, om folk har det OK med, at arb. gruppen får fribillet til fest, hvor alm. frivillige skal 

deltage mindst 2 gange som frivillig, før de får mulighed for at deltage i frivillige fest? 

Maria: Jeg vil gerne rose DDU for at have et godt forhold til DUF og for deres arbejde. 

 

LK: Afgående formand vil gerne sige et par ord. 

BTT: Jeg er stolt af organisationen og føler jeg er vokset med opgaven som formand, det har været lærerigt 

og sjovt. Jeg kommer virkelig til at savne det. 

 

EM: Vi kommer virkelig til at savne bestyrelsen – har gaver m.m. (Gruppekram)  

God afslutning med gl. bestyrelse, uddeling af gaver til dirigent og referenter (supergavekort) 

 

 

GF ophævet kl. 14.30. 


