
DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE   
 
Dato:  Lørdag d. 9. december 2017 
Tid og sted:  10:00-16:00 på Brohusgade 17 
Ordstyrer:  Emilie Mahler (EM) 
Referent:   Michael Steenberg (MS) 
Til stede:  Mads Jensen (MJ, Emilie Mahler (EM), Andreas Kronlund (AK), Viktoria 

Larsen (VL), Mark Berry (MB) & Henrik M. Hørlyck (HH), Josefine 
Steenberg (JS) 

Forhindret:   
 

PUNKT 

1. Velkomst 
 

• Godkendelse af dagsorden 
Godkendt! 

 

2. Nyt fra sekretariatet   
 

• Tilskud fra DUF 
MS: Tilskuddet er langt mindre end forventet. Det er alvorligt og vi kan ikke 
fortsætte på samme måde som hidtil. Vi er nødt til at sætte os ned og se på 
sagerne.  
Der er oprettet et budgetudvalg, bestående af HH, EM, AK og MS. Udvalget 
mødes igen snarest og gennemgår økonomien 
(Tilføjet efter mødet: Udvalget har haft møde og har lavet nyt budget for 2018. I 
budgetforslaget indeholder der en opsigelse af MS’ nuværende 
arbejdsbetingelser og det kommer til at ske fra d. 1.4.2018. MS har accepteret – 
mere herom til næste bestyrelsesmøde). 
 

• Nye projekter 
MS opfordrer bestyrelsen til at tænke over ideer og forslag til nye projekter, der 
kan gavne unge døve. På den måde kan vi også få flere opgaver på sekretariatet. 
Bliver taget op igen til næste møde. 

 
 

3. Projekter og udvalg 
 
Projekter 
 

• Projekt GNAD Youth Wing (AK) 
AK: Har haft udfordringer med regnskabet pga ny revisor og forsinkelser fra Ghana, men 
det er på plads nu. Næste skridt er et nyt pilotprojekt (igen). Møde herom på tirsdag, AK 
orienterer undervejs. Nyt pilotprojekt fordi man var ikke så forberedte til sidste 
pilotprojekt, så man vil gerne gøre det mere ordentligt denne gang. Nu vil man lave et 
nyt, hvor der er fokus på at forbedre selve projektet (især inden for budget og regnskab) 
med et partnerskabsprojekt som mål. 
 

Udvalg 
 

• DNUR (EM/MS)  
Møde i Stockholm – Der blev snakket en del om uregelmæssigheder i ’driften’. Er ryddet 
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op nu. Næste møde er i Danmark, så i Norge efter DNKF’18. Til mødet blev der også 
snakket om NUL i Danmark og udfordringerne omkring tolkemulighederne i Norden – 
man kan ikke få tolkebevilling i ens hjemland hvis man studerer i et andet land. Det er et 
problem, som DNR også snakker om.  

 
 

4. TEAMS 
 
Ungdomsforeninger 
 

• Tour-Ungdomsforeninger:  
 

- TegnBølgen 22. september (AK/MB) 
Godt møde, god modtagelse. Snakkede om fælleskalenderen, hvilket nu er løst. Højt 
ambitionsniveau. 

 

• Ungdomsforeningsseminar 28-29 oktober (MJ & VL) 
Stor succes. Gode foredrag og workshops. Dog kunne der bruges mere tid på 
kommunikation internt mellem foreningerne. Se resten i referatet fra 
ungdomsforeningsmødet – kan rekvireres hos MS. 
 

• LadyLike’s ekstraordinær generalforsamling d. 7. oktober (VL) 
Gik fint, de støtter meget op omkring DDU. Dog var VL lidt uforberedt på at diskussionen 
om medlemskab hos DDL fyldte så meget. Men det hele løste sig.  

 

• TegnBølgens ekstraordinær generalforsamling d. 7. oktober (MJ) 
Om fusionen. Hedder nu Døveforeningen TegnBølgen. MS skal følge op på om de følger 
DDU og DUF’s vedtægter. 
 

• Ungdomsforeningsmøde (MJ) 
MJ er i gang med at arrangere møde og frivilligfest. 3 arrangementer på en weekend; 
medlemsmøde, ungdomsforeningsmøde og så frivilligfest. 

 

• Danske Døves Studenterforenings generalforsamling 14. december 
Kenneth (lederen) trækker sig tilbage og det samme gør suppleanten, Mai. Tvivl om 
foreningen fortsætter.  
Det er vigtigt at foreningen fokuserer på de mål, der kan nås. Først når foreningen er 
stærkt, kan der komme politisk arbejde på banen. EM og HH deltager. (Tilføjelse efter 
mødet: Foreningen er lagt på hylden). 

 
 
Medlemmer  
 

• Ude i naturen (JS, HH, MB) 
Rigtig god weekend. Kunne godt bruge flere deltagere. Har været et internt problem med 
deltagere fra Frontrunners, men det blev ordnet undervejs. Næste gang skal det være 
tydeligere hvad rammerne og formålet er for arrangementet.  
 

• Kursus i psykisk førstehjælp (EM) 
Det gik supergodt, mange følte t de havde stort udbytte af kurset. Godt med 
gruppearbejde og de ønsker flere af den slags arrangementer. Desværre valgte mange 
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at ikke overnatte. Det betød at der var unødvendige udgifter til overnatning, som kunne 
undgås. Der kom også afbud på dagen(!).   
 

• Skattekursus (EM og HH) 
Det gik godt, men desværre gik Live-videoen helt galt. Kvaliteten var dårlig, desværre. Er 
i gang med at samarbejde sammen med Tegnbølgen om et lignende arrangement i 
Vejle/Jylland. Der kom omkring 20 personer, hvilket var rigtigt godt.  

 

• Medlemsaften (EM og HH) 
Der kom desværre kun 5 personer, udover bestyrelsen. Det gik dog virkelig godt og vi 
skal have arrangeret flere af den slags arrangementer. Emilie laver et notat omkring 
ideer til kommende arrangementer. Hellere opnåelige mål, end forsøge at imponere med 
overambitiøse mål. 

 
 

5. Sociale medier 
 

- Evaluering af 12 timers af en bestyrelsesmedlems liv på Instagram (EM) 
Rundbordsevaluering. MB – kunne have forberedt sig bedre. Alle synes det er en 
fantastisk måde at vise medlemmerne at vi ’kun’ er mennesker. MJ var meget glad 
for ideen og synes alle godt kunne gøre det oftere. Rigtig god ide med en 
konkurrence undervejs som MJ gjorde det.  

 

6. Andet  
 

- Afbudsgebyr (EM) 
EM foreslår at der indføres afbudsgebyr for at undgå useriøse afbud til 
arrangementer. Diskussion om hvordan vi griber det an. Det rigtige beløb skal findes, 
så vi ikke skræmmer folk væk. Dog er det primært til arrangementer, hvor det ikke 
koster det store at deltage. Bestyrelsen stemmer ja til afbudsgebyr, hvor man 
opkræver det fulde beløb for tilmelding. Når arrangementet er overstået, trækkes 
enten deltagergebyret eller deltagergebyr og depositum hvis man ikke er dukket op. 
Der evalueres herom omkring generalforsamlingen. 
 

- Frivilligfest (MJ og VL) 
Der kommer 30 personer til festen. Budgettet er på omkring 5.000 kroner. Det hele 
kører som det skal og datoen er den 27. januar. Der er ikke fundet et tema endnu, 
men det er målet at der skal være et tema. 
Udfordringen er at få det hele til at passe med de øvrige arrangementer samme 
weekend; medlemsmøde og ungdomsforeningsmøde – sammen med frivilligfesten. 

 
- Tjek op på strategiplan 2016-2018 (EM) 

Strategien gennemgås (findes på DDUs hjemmeside).  
 

- DDUs generalforsamling (EM) 
Foreslår weekenden 6.-8. april. Over 2 dage, hvor der også er workshops, aktiviteter 
m.m. Så medlemmerne har helt styr på DDU m.m. inden generalforsamlingen. Det 
bliver i samarbejde med Absalon. 

 
- DD3-møde d. 14. nov (EM) 

EM fortæller om netværksmødet. Målet er at opnå tættere samarbejde, da alle har 
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udfordringer med at finde medlemmer. Der blev talt om at lave fællesarrangementer 
og sørge for at inkludere alle tre DD-organisationer i alle landsdækkende 
arrangementer.   
Der kommer et nyt møde til næste år, hvor der kommer mere konkrete ting på bordet.  

 
- Støttemedlemmer 

MS: Meget få støttemedlemmer har valgt at betale deres støttekontingent til DDU. 
Det er trist og vi håber på at den nye kontingentmodel vil tiltrække flere 
støttemedlemmer til. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


