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PUNKT

1. Velkomst
●

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med enkelte tilføjelser og rettelser.

●

Hvordan går det med os?
Den generelle stemning er lidt trykket, da flere føler sig udbrændte og har
hverken energi eller overskud til at udføre opgaverne ordentligt. Man minder også
hinanden om at bestyrelsesarbejdet er frivilligt, så man skal ikke have det
hængende på skuldrene hele tiden. Sørg for at få krydset opgaverne af og slip
dem så. Det er typisk sværest når opgaverne får lov til at hænge i luften hele
tiden.
Dog er der også nogle, der føler at de har et vist overskud, så det er om at blive
bedre til at bruge hinanden rigtigt.

●

Motivation og at love noget (EM)
EM påpeger at hun har kunnet mærke en ’tung’ stemning hos enkelte
bestyrelsesmedlemmer i noget tid, så hun beder alle om at blive bedre til at
kommunikere mere klart ud vedr. ens egen status. Især til gruppemedlemmerne
når man er i gang med projekter/aktiviteter.
Herunder er der opnået enighed om at de to teams ’Medlemmer’ og
’Ungdomsforeninger’ fremadrettet gerne må være lidt mere fleksible og evt.
samarbejde mere ved at låne folk ud til hinanden.
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2. Nyt fra sekretariatet (MS)
●

Økonomi
Økonomien er stabil og der regnes fortsat med underskud. Men det hele ser mere
stabilt ud end det har gjort i lang tid. Jascha-Fonden har sagt ja til at lade en del
af overskuddet fra Nordisk Ungdomslejr til at gå til dækning af underskuddet ifm.
Nordisk Juniorlejr. Ellers kører alle aktiviteter med enten overskud eller et præcist
budget/regnskab.

●

Opdatering af ansøgning til projekter
Projektet ’ Unge Ambassadører’ har endnu ikke haft det første møde, men det
kommer meget snart.

●

DDU og persondataloven
Vi er opdateret og det kører.

●

Vores hjemmeside
Der kommer snart en ’Bliv Medlem’ fane/boks og der arbejdes på at finde en ny
ansvarlig til software-delen, da vi ofte oplever problemer med vores mailadresser
og hjemmeside-nedbrud. MS er på sagen.

3. Teams

Ungdomsforeninger
●

Opdatering fra teamet:
Vi har ikke været effektive i teamet, sikkert på grund af en god, varm sommer.
Men der er besluttet at ungdomsforeningsseminariet flyttes til foråret og der
gennemføres et ungdomsmøde til efteråret, i stedet for. Der arbejdes på at det
gennemføres i Vejle sidst i oktober. HH er kontaktperson.

●

Skattekursus (Samarb. med Tegnbølgen) (VL)
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TegnBølgen havde et rigtigt godt arrangement og oplægsholderen (Søren
Winkel) gjorde det rigtigt godt. Så det har været en succes og fremover skal vi
også huske at tilbyde TegnBølgen (mindst) de samme tilbud som kan fås i
Københavnsområdet.

●

Transportdækning til Jylland?
Der er dukket spørgsmål op omkring dækning af transport til/fra de enkelte
ungdomsklubbers aktiviteter og DDU-aktiviteter i hele landet. DDU fortsætter ad
samme linje; DDU dækker ikke for transporten til de lokale ungdomsafdelingers
repræsentanter.

●

En ansøgning fra TegnBølgen er vedhæftet (MS)
TegnBølgen ansøger om økonomisk støtte til en ny hjemmeside. Ansøgningen
afvises, da målgruppen er rettet til medlemmer over 30 år. MS og EM svarer
foreningen.

Medlemmer
●

Opdatering fra teamet:
Der har været lidt udfordringer med samarbejdet i gruppen, men der er arbejdet
på vandreturen og et par andre medlemsaktiviteter; se herunder.

●

Vandretur på Møn (MJ)
Det går godt med planlægningen og folk er begyndt at melde sig til. Dog er MJ
muligvis selv forhindret i at komme, så forberedelsen er vigtig. Der er fundet en
leder, Mads JP, og de øvrige detaljer er ved at falde på plads.

●

Medlemsaften i Jylland og på Sjælland (EM)
Forberedelsen er i gang og der satses på at den første medlemsaften bliver
gennemført i Vejle, i samarbejde med TegnBølgen, lige inden ungdomsmødet
sidst i oktober.
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Kommende arrangementer
●

Lederkursus (EM + ET)
Alt er gået supergodt og samarbejdet i gruppen (inkl. Mai Cecilie Hermansen)
fungerer godt. Der er få pladser tilbage.

●

Erasmus + på Castberggaard
Arrangementet på Castberggaard har en tilmelding, Daniel Ovesen. Bianca
Majgaard har meldt sig som leder. Deadline er fortsat den 15. september 2018.

●

The Youth Workers Seminar (EUDY) – 20-25 november 2018
Det er uheldigt at det støder sammen med Castberggaards arrangement – men
heldigvis har vi ikke forpligtet os til at deltage i denne.
(! Seminariet er nu blevet aflyst grundet et afslag fra Erasmus+).
Fremover skal vi også være bedre til at håndtere arrangementerne, også selvom
de evt. kommer til at overlappe hinanden.

●

DD3 CAMPUS 2018 – 24.-25. november (http://ddl.dk/nyheder/nyhed/kom-tildd3-campus/)
Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at tilmelde sig og DDU deler reklame m.m.
for eventen.

Opfølgning på tidligere arrangementer
●

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsmesse - hvordan går det? (MJ + HH)
Grundet økonomi og ressourcer udsættes eventen til foråret 2019, hvor det også
passer bedre med studiesøgning m.m.

●

EUDY Generalforsamling (JS + AK)
Det var en meget lang generalforsamling med rigtig, rigtig mange forslag til
vedtægtsændringer, som blev gennemgået en for en. Men der er blevet fundet en
ny bestyrelse og Dennis Hoogeveen er ny formand. Men det har været en rigtig
god oplevelse at deltage i generalforsamlingen.
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●

Nordisk Ungdomslejr - 5.-11 august (EM + MS)
Det har været en succes! Alt er forløbet fint og tilbagemeldingerne har været
positive. Især har det været en god erfaring at samarbejde med et døvt
køkkenteam. Økonomisk giver det (foreløbigt) overskud, hvilket vi er glade for.
MS er allerede i dialog med SDUF omkring næste ungdomslejr i Sverige.

●

Nordisk Juniorlejr (MS)
Vi fik sendt en deltager og en leder afsted i sidste øjeblik. Desværre forløb rejsen
ikke helt smertefrit, da de ikke nåede flyet fra København. Men det hele ordnede
sig i sidste øjeblik og økonomien er også reddet pga. overskuddet fra Nordisk
Ungdomslejr.

●

Europæisk Ungdomslejr (MS)
DDU sendte to deltagere afsted til lejren og tilbagemeldingerne hertil har også
været positive. Lejren blev afholdt i ugen op til EUDY’s generalforsamling.

●

Ghanaprojekt (AK)
Projektet har ligget lidt stille i en længere periode nu og i Ghana er man
bekymrede for om udviklingen. Der er også kommet det frem, at samarbejdet ikke
helt fungerer optimalt i DDUs arbejdsgruppe. Derfor er det besluttet at MS
indkalder hele gruppen til et statusmøde for at høre om hvordan vi kan komme
videre.

4. Andet
•

Facebook gruppe for medlemmer (EM)
MS og EM opretter gruppen snarest, nu hvor vi har en endelig medlemsliste fra
DDL.

•

Unge Ambassadører (ET + MS)
ET kommer med bud på mødedatoer, hvor ET + MS kan starte projektet op.
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•

25-års jubilæum bog (MS)
MS og JS mødes og diskuterer mulighederne snarest. Der er næsten 1 år til at vi
har 25-års jubilæum. Der blev talt om muligheden for at lave en ’jubilæumsfane’
på hjemmesiden og der skal forberedes en stor fest.

•

Døvefilm seminar (JS)
JS fortæller at 4 repræsentanter har deltaget i dagens seminar hos Døvefilm.
Seminaret handlede om hvordan vi gerne ville have Døvefilm skulle se ud i
fremtiden. Hvordan skal de prioritere deres midler og sendetider. DDU
argumenterede for at få Børne- og Ungdomsprogrammer ind i sendefladen og for
at få mere tid på de sociale medier, bl.a. ’live-kommentering’ m.m. Det var et
rigtigt godt seminar og vi følte at de lyttede til os.

•

Arbejdsgruppe til Folkemødet 2018 (EM)
JS og ET mødes i den nærmeste fremtid og forsøger at samle ideer til hvordan
DDU kan repræsentere sig selv til næste folkemøde på Bornholm.

