Referat fra Danske Døves Ungdomsforbunds
generalforsamling lørdag d. 22. august 2020
Generalforsamlingen foregår i Vejle, i samarbejde med Tegnbølgen.
Antal: medlemmer 21 stemmeberettede medlemmer og 3 gæster:
Tilstedeværende bestyrelse: Mads Andreas Jensen (MJ), Ayse Dogru (AD), Emilo Christensen (EC), Emma
Breum Tietze (ET), Josefine Emilie Steenberg (JS), Henrik Møller Hørlyck (HH) og sekretariatslederen,
Michael Steenberg (MS)
Fraværende: Victoria Vildrik
Indledningen: Formanden MJ byder velkommen, og beklager forsinkelsen. Dejligt at det alligevel er kommet
en del trods Covid-19. Der opfordres til at holde afstand, bruge sprit og sund fornuft.
a. valg af dirigent
DDU s bestyrelse forslår Brit Holm Andersen og forsamlingen godkender valget af dirigenten.
b. valg af stemmetællere og referent
DDU s bestyrelse forslår Elisa Klejs Madsen som referent, og forsamlingen godkender valget af referenten.
Julie Morville og Ida Eisensøe bliver valgt som stemmetællere.
Dirigenten indleder generalforsamlingen ved at spørge forsamlingen om indkaldelsen og regnskabet er
lovligt varslet ifølge vedtægterne, og det er det, samt at forsamlingen godkender den særlige, udsatte
generalforsamling grundet Covid-19 situationen.
c. fremlæggelse af årsberetning
Formanden fremlægger beretningen som blev sendt ud samtidig med årsrapporten, diverse fra bestyrelsen
kom op og redegør kort for hh. økonomiudvalget, DNUR, arrangementer og international.
Sekretariatslederen Michael Steenberg fortæller om det nære samarbejde med Danske Døves
Landsforbund, da der deles kontorområdet med dem, og dermed har flere fælles mærkesager sammen. Året
2019 har været mest fokus på Danske Døves Ungdomsforbunds 25-års jubilæum.
Caroline Seiler: Jeg vil gerne vide hvorfor MJ og HH under deres beretning om økonomien har påpeget at
man skal spare lidt på udgifterne? Der blev kommenteret at man vil svare det under punktet aflæggelse af
regnskabet.
Magnus Ask Hansen: Hvorfor er der et underskud på 30.000 kroner på den del der handler om
arrangementer? MJ: Det kan vi tage op under aflæggelse af regnskabet.
Emil Trillingsgaard: Medlemmer fra 0-9 år gammel, hvor i landet er de fordelt? AD: De fleste kommer fra
København og så Jylland, nærmere betegnet omkring Fredericia.
Emil Trillingsgaard: Hvad med et samarbejde med DeCibel, forældreforeningen? Og på den måde ikke kun
trække CODA under 18 år, men også de børn, der har et høretab, men som måske kun kan lidt eller ingen
dansk tegnsprog MJ: Vi havde haft møde med dem for omtrent 4 år siden, men det gik lidt skævt, da
synspunkterne er anderledes og vi ikke kunne matche hinanden. Vi håber at fange børn og unge med CI via
sportsverden.
Emil Trillingsgaard: Det er ærgerligt det med forældreforeningen, DeCibel, men hvad med de børn der ikke
er interesseret i sport? MJ: Derfor er det vigtigt med at få gennemført det med ungdomsambassadører, der
skal hjælpe med at få flere ind hos DDU, men desværre har DDU ikke fået tilskud fra fondene til dette
projektarbejde. ET: DDU fik afslag fra Fonden Roskilde Festival, og har ikke hørt en lyd fra Jaschafonden,
samt Døvefondens møder er blevet udsat grundet Covid-19.

Mark Berry: Jeg har udvekslet erfaringer med andre lande omkring det med at få medlemmer ind hos
ungdomsorganisationer under Corona perioden i foråret, og alle lande har de samme udfordringer med at få
unge døve og hørehæmmede ind i forbund. En mulighed der blev nævnt, er camps, altså lejre med et bredt
formål, der kunne give muligheder for at fange børn og skaffe flere samarbejdspartnere. MJ: Det er en rigtig
god ide, DDU har også snakket om at samarbejde med DDL i forbindelse med Døves Kulturdag 2021, man
kan lægge en lejr op til kulturdagen, så man kan deltage alt efter interesse.
Emil Trillingsgaard: Jeg tænker mere på hvordan DDU kan promovere sig selv, blandt andet kunne DDU´s
medlemmer at gøre opmærksom på DDU, gennem sociale medier, hjemme i deres lokalafdelinger. DDU
tager det til efterretningen.

d. aflæggelse af regnskab
MJ og HH fremlægger regnskabet for 2018 og 2019.
I 2018 var underskuddet på 82.111 kr. og det skyldes blandt andet mindre indtægt som følge af færre
aktiviteter og lejre, det nye kontingentsystem gjorde at vi ikke kunne have støttemedlemmer og flere rejser
på international plan, dermed flere udgifter.
Grunden til at det lykkes at formindske underskuddet til at blot være på 16.744 kroner i 2019 skyldes blandt
andet lokalet på 5. sal er sparret væk og det nye kontingentsystem har givet flere medlemmer.
Egenkapital inkl. underskuddet var på 406.375 kr. i 2018 og 389.631 kr. i 2019.
MS: Grunden til underskuddet er at ifølge DUF skal der være 10 arrangementer om året, DDU kan ikke
sørge for det hele, derfor sørger hver forening for 2 arrangementer om året, og vi har tilskud stående til
rådighed på en selvstændig konto, så enten skal DUF have tilskuddet tilbage eller vi får lov til at have dem
og dermed dække underskuddet.
Underskuddet skyldes to ting, alle slags møder samt transport.
Magnus Ask Hansen: Vil I forklare Note 3 i regnskabet? MJ: Vi måtte lægge ud selv, da ikke lykkes Norge
Døveforbundet Ungdom at skaffe midler til dækningen af transporten til DNUR, derfor nødt til at lægge ud,
deraf underskuddet på 30.000 kr.
Magnes Ask Hansen: Jeg vil gerne a e
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at du spørger, for DUF kræver at DDU laver et budget pga. tilskud osv. Det er ikke noget vi plejer at gøre til
DDU generalforsamling, men vi kan godt gøre det og vil se om vi kan arbejde videre med det, hvis det
ønskes.

e. behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag, men den seneste dato skal stadfæstet på vedtægterne, hver gang der er afholdt en
generalforsamling.

f. fastsættelse af kontingent og rykningsgebyr
MJ: Vi beholder den nuværende kontingentsats Danske Døves Landsforbund vil have at deres
kontingentsandel stiger over en periode frem til 2023, hvis det bliver besluttet til landsmødet næste weekend.
Det kommer til at påvirke vores kontingentsystem og dermed skal der muligvis afholdes en ekstraordinær
generalforsamling.
Mark Berry. Hvis man er over 30 år, men fortsat vil støtte DDU. Hvad gør man så? MS: Godt du siger det, vi
havde et støttemedlemssystem før, men det røg ud, da vi samarbejder med DDL omkring
kontingentindbetalingen. DDU har faktisk et tilgodehavende på omkring 50.000 kroner, som tidligere
medlemmer ikke har reageret på gentagne opkrævninger. Det der ingen konsekvenser når man ikke betaler
kontingentet rettidigt. Men bestyrelsen har i sinde at gå i gang med at opkræve tilgodehavende eller lave en
form for støtteordning i løbet af efteråret. For vores revisor spørger hver gang, hvor han skal placere den hen

på regnskabet og om det skal trækkes fra DDU
voldsomt underskud.

egenkapital, hvilket DDU har ikke lyst til at have et

Emil Trillingsgaard: DDU kan risikere at DDL har en overmagt via bestemmelse omkring kontingentøgning,
der gør det svært for DDU at oprette et medlemsstøttesystem.
Julie Morville: Jeg opfordrer jer der er her til generalforsamlingen at kontakte jeres ungdomsforening og sige
at I er mod kontingentstigningen.
Emil Trillingsgaard: En stigning i kontingentet betyder at der kan være en risiko for en medlemsflugt.
Mark Berry: Vi må gøre opmærksom på vores bekymringer til jeres foreninger i denne uge før landsmødet
den kommende weekend, så kan vi i TegnBølgen tage det op til medlemsmøde 2. september om udfaldet af
kontingentstigningen.
Nikolaj: Der må og skal være en fordel at være med i så mange foreninger, f.eks. rabatter eller lign. MS:
;Man kan ikke vælge at melde sig ud af DDL og kun være medlem af DDU. For eksempel er TegnBølgen
medlemsforening under DDL, melder man sig ud af DDL, melder man sig også ud af TegnBølgen.

f.

E al e ing af DDU

a bejde med arbejdsprogram 2018-2020

EC: Arbejdsprogrammet for 2018-2020 bliver fremlagt med markering af rødt for ikke gennemført, gult for
delvis gennemført/er i gang og grønt for gennemført.
Emil Trillingsgaard: I fik afslag på ansøgningen fra handicappuljen, hvad vil I gøre hvis det sker igen? Måske
sparre med jeres foreninger og finde en anden løsning? EC: god ide det tager vi til os. MJ: Det skal være et
anerkendelsesværdig formål, ikke bare mødes med hinanden, f.eks. inkl. foredrag der relaterer til vores
arbejde og det er ofte dyrt. Så det kan være svært for DDU at vurdere om vi skal lægge ud og risikere
underskud.
Emil Trillingsgaard: Det er ikke for at kritisere, men brug jeres foreninger, deres foreningers kommuner kan
måske bidrage g bidrage til kompetenceudvikling. Vejle kommune er f.eks. gode til det slags.
Nikolaj Schmidt: Ærgerligt at ungdomsforeningers møder ikke blev gennemført, men det sker vel igen? Svar:
Det skal den nye bestyrelse arbejde videre med.
Magnus Ask Hansen: Har I et minimumsprocent for opfyldelse af jeres nye arbejdsprogram? EC:
Arbejdsprogrammet er primært vejledende. MJ: Vi skal være realistiske omkring at nå målene, men fedt hvis
man kan komme på 100%

F eml ggel e af DDU

ision

MJ fremlægger VSA (Vision, Strategi og Arbejdsprogram) for 2020-2024 (http://www.ddu.dk/)
Julie Morville: I jeres citat står der tegnsprogsbrugere, måske andet ord da I også vil have fat i dem med
høretab, som ikke er tegnsprogstalende. Mads: Ja, det er en god pointe. Vi arbejder videre med
formuleringen i visionen.
Emil Trillingsgaard: Ville sige det samme som Julie Morville, I kan overveje at bruge ordet hørenedsættelse?
Caroline Seiler: Jeg synes i princippet, at der ikke skal fokuseres på sproget, men på de unge.
MS: I skal huske på at vi hedder danske døves ungdomsforbund, skal det laves om på hele konceptet hvis vi
skal kalde os tegnsprogsbrugere/talende.
Thomas Christensen: Månedsvideoer er for lange.
Emil Trillingsgaard: Jeg synes at videoerne er tilpas lange nok, måske i stedet for undertekstningen, kunne
der også være stemmetolkning? AD: Hvad med de hørehæmmede, der ikke kan eller har et begrænset
tegnsprogsforråd, de bliver også udfordret på det område. Emil Trillingsgaard: Det må vel kunne laves efter
behov?

h. valg af forbundets bestyrelse samt suppleanter til forbundets bestyrelse, jf. Afsnit 4, § 10.1.
ET fortsætter 1 år mere i bestyrelsen og kan først genopstille i ulige år og JS går af i utide

Valg af formand 2020-2021
MJ ønsker ikke genvalg
Emilo Christensen stiller op som formandskandidaten og forsamlingen godkender med flertallets
håndsoprækning hans kandidatur.

2 bestyrelsesmedlemmer: for 2020-2022
Sarah Severinsen indsendte en video med hvorfor hun stiller op som kandidat til bestyrelsesmedlemsposten
for 2020-2022.
Ayse Dogru og Sarah Severinsens kandidatur som bestyrelsesmedlemmer for 2020-2022 bliver godkendt af
forsamlingen med 19 stemmer for og 2 imod.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2020-2021
Anette Hermann Nielsen indsendte en video med hvorfor hun stiller op som kandidat til bestyrelsesposten for
2020-2021, i stedet for JS der trak sig i utide,
Forsamlingen godkender Anette Hermann Nielsens kandidatur som bestyrelsesmedlem for 2020-2021 med
21 stemmer for.

Valg af suppleanter
Jonas Elrum indsendte en video med hvorfor han stiller op som suppleant for 2020-2022.
Frederik Rudebeck, Mathias Guldberg, Magnus Ask Hansen og Emil Trillingsgaard stillede også op som
suppleantkandidater.
Forsamlingen stemmer anonymt via skriftlig afstemning og dermed bliver Jonas Elrum og Frederik Rudebeck
valgt ind som hh 1. og 2. suppleanter.

i. valg af valgkomitéens repræsentanter
Mads Andreas Jensen, Henrik Møller Hørlyck og Josefine Emilie Steenberg blev valgt til repræsentanter i
valgkomitéen.

j. valg af statsautoriseret revisor
Forsamlingen godkender fortsættelse af TT revision.

Dirigenten: Brit Holm Andersen

Referenten: Elisa Klejs Madsen
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