
REFERAT  
 

Dato: Søndag d. 7. februar 2016  
Tid og sted: kl. 10.00-16.30  
Ordstyrer: Benjamin Trock (BT) 
Referent: Michael Steenberg (MS) 

Til stede: Alle – minus OE og KA 
 
 

Punkt 

 1. Velkomst 
 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 Gennemgang af arbejdsopgaver/rollefordeling 
Gennemført med få bemærkninger – se nedenfor. 

 Gennemgang af to-do liste 

Gennemført – intern notat. 
 

 2. Opdateringer fra DDU 
 Sekretariatet  

Bestyrelsen er orienteret via. ugebreve. Der er ikke mere at fortælle p.t. 
 

 Strukturudvalget  
Strukturudvalget snakker meget om at det er vigtigt at DDU er synlige i hverdagen. 

Alt, hvad vi laver, skal kunne referes til vores nye arbejds- og visionsprogram. En ide 
om DDUs egen ’youtube-kanal’ luftes, så vi kan putte alt muligt derind, sammen med 
vores medlemmer.  
 

 Foreningsudvalget  
Der er ikke sket så meget – MS besøger ungdomsafdelingen Tegnstorm i Århus på 

torsdag. 

 
 Medlemsudvalget  

Afventer fortsat ny medlemsliste. MS er på sagen. 
 

 Medie- og kommunikation 
Der er ikke så meget nyt, men der tages fat på opdateringen af hjemmesiden. Den 

skal fremstå opdateret og frisk til GF. 
  

 Økonomiudvalget 
Der ventes stadig på regnskabsoverblikket fra TT Revision.  MS oplyser at den er på 
vej. Fremover husker MS at cc korrespondance med TT Revision med SB og BT. 
 

 HR-udvalget  

Der er ikke sket meget. Alt kører som det skal. 
 

 Uddannelsesudvalg 
Der tales om at arrangere et foredrag inkl. workshop omkring alt det med skat og 
årsopgørelser m.m. Mange unge synes det er meget svært at gennemskue 
oplysningerne. CS og uddannelseskonsulenten er på opgaven. 
  

 Nordisk koordinator  
Der udtrykkes bekymring over DNUR-arbejdsgruppen og dets arbejde. Mere herom i 
et punkt senere. 
 

 Internationalt udvalg  
Der er ikke meget nyt, ud over Ghana-projektet. Der er et punkt herom. 

 

3. Generelt 
 
Projekter 
 

 Projekt GNAD Youth Wing 
Ansøgningen til pilotprojektet er sendt. Der forventes svar midt i marts. Gruppen er i 
gang med at finde et tredje medlem til gruppen. 
   

 ”Fordomsfrit forum” 
Bt fortæller at det er svært at finde en dato, hvor både Du, DeciBel og HU kan. Men 



der arbejdes på det. 
 

 Historiebog 

MS har ansvaret for at finde ud af hvordan arbejdsgruppen kan sættes i gang. 

 
Tidligere arrangementer 
 
 Visionsseminar, 4. februar 2016 

BT syntes det gik godt, men man kunne godt bruge mere input fra medlemmerne. 
Diskussion om der burde være workshop med på programmet. Og måske gik det for 
hurtigt for medlemmerne, da mange ting var indforståede. CS foreslår at man kan 

starte med diskussion om DDU og derefter præsentere visionen, i forlængelse af 
diskussionen om DDU. Der skal afstemmes opfattelse af DDU først. Medlemmerne 
skal kunne forstå før de kan diskutere. Oplægget skal være mere pædagogisk, både 
forklaring og tegning. Der arrangeres endnu et seminar i Jylland i slut-februar. Vigtigt 
at gentage nøgleordene. 

 
Kommende arrangementer 

 
 Ungdomsforeningsseminar, 2016 

Gennemføres efter GF. Evt. slut april / start maj. 
 

 Generalforsamling, 26. marts 2016 
Dirigenten er fundet. Valgkomiten skal i gang. Valgkomiten skal lave en video om 

bestyrelsesarbejde i stedet for at headhunte medlemmer. GF-mødet skal 
gennemføres snart med ansvarsområder til hvert bestyrelsesmedlem. 
  

 Tegnsprogsfestival, 13. maj 2016 
BT har foreslået opfølgningsmøder til Lea og Alli. Så DDU er opdateret omkring 
planlægningen. 

  

Andet 
 
 UAMK-udvalget 

MS finder datoen næste møde. DDU vil gerne sende en repræsentant for at se om der 
er ’fremtid’ i at være med i udvalget. 
 

 Workshop om overgang til voksenliv (SUMH) 

CS kigger på det. MS lægger på FB, så medlemmerne kan melde sig til hvis de er 
interesserede. 
 

 Kontakt fra et medlem omkring foredrag med Alex Stensholm 
MS svarer medlemmet og opfordrer vedkommende til at kontakte den lokale 
ungdomsafdeling. DDU vil gerne have at de lokale afdelinger skal være mere aktive, 

så evt. arrangementer skal gerne gives videre til dem. 
 

 Orlovsregler  
Der er stor uklarhed omkring reglerne for at tage orlov fra bestyrelsesarbejdet. Det 
er bl.a. ikke rimeligt at suppleanterne ikke kan køres ind med det samme hvis et 
bestyrelsesmedlem tager orlov. MS kontakter de to, der har orlov, for at høre om 
deres situation p.t. 

 
 NUL-tilmeldingprocedure 

Bestyrelsen er overraskede over den store tilmeldingsmængde fra medlemmer, der 
ikke har deltaget i NUL tidligere. For at bevare ånden og traditionen skal der også 
være plads til dem, der har deltaget før. Derfor laves der lidt justeringer med 
tilmeldingen: 
Ny deadline 1. marts – af hensyn til flybilletpriser m.m. 

600 kr. skal betales som depositum senest  d. 1. marts – ellers er det ud af listen. 
Restbeløb på 1500 kr. betales senest 1. maj. 
Deltagere: 20 ’nye’ + 5 ’erfarne’. MS laver video hejrom. 
 

 Inklusionsturne med SUMH 
MS indhenter flere oplysninger og laver et opslag.  

  
 FTT møde 

Nana er stadig interesseret. Vi afventer lidt endnu med at melde noget ud.  
 

 DNUR 
Bestyrelsen er bekymrede for udviklingen og situationen i DNUR. Der er næsten ikke 



sket noget i meget lang tid. DNUR har underskud og er ikke kommet frem med noget 
omkring mødet på Island til foråret og i Danmark til efteråret. MS kontakter 
arbejdsgruppen og ’banker i bordet’. Der er behov for en klar plan for DNURs fremtid. 

 

 Datoer for næste bestyrelsesmøder 
Generalforsamlingsmøde 11. marts kl. 17. 

 
Eventuelt 
 

Intet. 
 

 
 


