
REFERAT  
 

Dato: Lørdag d. 5 november 
Tid og sted: kl. 09.00-17.00  
Ordstyrer: Benjamin Trock (BT) 
Referent: Michael Steenberg (MS) 

Til stede: Alle undtagen CS 
 
 

Punkt 

  
1. Velkomst 

 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, med et par tilføjelser; NMS vil gerne tilføje ’Besøg hos Ladylike’. MJ vil 
gerne tilføje ’Åbent Hus’. Begge punkter er hermed føjet til under ’Andre 
arangementer’. 

 
 Gennemgang af to-do liste 

Grundet netværksproblemer bedes alle om at gå ind og følge op på opgaverne i to-do 
listen. Det skal gerne være overstået inden næste bestyrelsesmøde. 

 

 
2. Arrangementer og projekter 
 

Projekter 
 Projekt GNAD Youth Wing  

Kasper har været til Benjamins begravelse. Efterfølgende var der møde med 
projektgruppen, men der er problemer med deres brug af pengene fra projektpuljen, 
da de har anvendt selvunderskrevne kvitteringer. Der mangler afklaring fra 
arbejdsgruppen/DUF om dette er i orden. Både DUF og Kasper er opmærksomme 

herom. Ungdomslejren i Ghana gennemføres i starten af januar. NMS vil snakke med 

DUF omkring de tabte penge vedr. Benjamins dødsfald. Man håber på forståelse fra 
DUF. Nelli-Sofia og Andreas tager med på den næste tur til Ghana og er med til 
lejren. 
 

 Historiebog 
MS har et møde med Marie Nikoline Palle snart (9.11.16), hvor både historiebogen og 

uddannelseskonsulentens rolle bliver taget op.  
 

Tidligere arrangementer 
 
 Debataften om WFDYS, september 2016 

Arrangementet evalueres. Ideen var god, men gennemførelsen kunne have været 
bedre. Næste gang skal internetforbindelsen sikres via LAN-kabler. Ellers ros til 

Frontrunners-gruppen for at tage udfordringen op.  
Vedr. de kommende live-arrangementer, så er folk velkomne til at fysisk møde op, 
men man skal være indforstået med at det tekniske har førsteprioritet. 
 

 Ungdomsforeningsseminar, 1-2 oktober 2016 
Bestyrelsen har det indtryk at hele arrangementet var godt og responsen fra 
ungdomsforeningerne har også været godt. Beliggenheden var også rigtigt godt – 

næste gang må man gerne give tilskud til dem der kommer langvejsfra (transport og 
evt. overnatning).  
Medieholdet var ikke tilfredse med deres indsats under seminaret – de føler ikke at 
ansvarsfordelingen var på plads og man ville gerne selv deltage i aktiviteterne frem 
for at ’bare’ gå rundt og lave mediearbejde. NMS pointerer at man har haft masser af 
tid til at forberede arbejdet, det er bare ikke sket. Det skal helt klart forbedres næste 

gang med en mere klar forberedelse og arbejdsfordeling. Det er også vigtigt at der 
kommer noget ud mens det sker, så medlemmerne har en følelse af aktivitet i 
organisationerne. Det er OK at folk bruger egne mobiler m.m. til at 
fotografere/optage – langt de fleste mobiler optager med fin kvalitet. 
Der blev også udtrykt ærgrelse af at nogle meldte afbud til seminaret så sent. Det 
går ikke, når man har haft så god tid til at rydde plads i kalenderen. 
BT kunne tænke sig at hele bestyrelsen fra ungdomsforeningerne kom til seminaret. 

SB bemærker at det ville blive dyrt – bedre hvis vi laver et andet arrangement, en 
heldagsarrangement, hvor vi kan invitere alle med. Her bemærkes det at NMS og EM 
laver et heldagsarrangement til foråret, hvor alle folk fra ungdomsforeningerne kan 
være med. Derudover må man gerne forvente at foreningens repræsentanter 
videregiver oplysningerne til deres lokale ungdomsforeninger. 



EM og MJ laver videoopfølgning af seminaret og sætter det op på FB. 
 

 DNUR møde, 14-16 oktober 2016 

SB fortæller at det var et godt møde, hvor det er lykkedes at genbruge nogle af de 

arbejdsprocesser som man allerede bruger hos DDU. Danmark har fortsat værtskabet 
og det bliver der yderligere taget hånd om nu, hvor BT har sagt ja til at indtræde 
som ’formand’ for DNUR. Der er lavet mødeplanlægning for de næste 5 år og DDU 
sørger for at søge om midler til de to møder i 2017 (Finland og Sverige). Der er valgt 
en overordnet tema for de næste to år i DNUR-regi, temaet er ’Inspiration’.  
En arbejdsgruppe for Nordisk Kulturfestival er etableret og af de unge er det BT og 
Lea Hyldstrup, der er med.  

Omkring Nordisk Ungdomslejr, så er BT og SB i gang med forberedelserne. Ideen er 
at lejren skal foregå i ugen op til NKF. 

 
Kommende arrangementer 
 

 Frivilligfest, 26 november 2016 
EM: Der er omkring 50 deltagere til festen – Oplægsholderen (Marlene Weber 

Steenberg) er orienteret. Der mangler madbestilling (er efterfølgende ordnet). 4 
frivillige er fundet til hele arrangementet. EM har brug for en godkendelse til et 
samlet budget for mad, drikke og pynt. Bestyrelsen siger (i første omgang) god for 
200 kr. pr. person inkl. alt. NMS foreslår et tema og køb pynt derefter. Dresscoden er 
fint tøj, jakkesæt og cocktailkjoler. Husk at det er en takkefest, så vi skal takke de 
frivillige. Der vil være folk i baren og der er fri bar i begrænset omfang – og ikke 

yderligere salg.  
Alkoholpolitik; bestyrelsen skal drikke med måde. EM får frie hænder til udførslen og 
får frivillige til at hjælpe sig. Alle skal finde på ideer til underholdning og sende dem 
til EM. EM, NMS og MS holder sig ædru til festen. 
 
Omkring tilskud til transport jf. enkelte udmeldinger på FB. BT opsummerer den 

seneste tids forløb. Der er enighed om at DDU vil mødes med Tegnbølgens bestyrelse 

i løbet af de to næste uger, hvor størstdelen af bestyrelsen alligevel er i 
Vejle/Hedensted.  
Det er vigtigt at man får ryddet op så man kan se fremad. DDU foreslår den 16. 
november. Beslutningen om at der ingen transports dækning er fastholdes. NMS 
sørger for fremtidig kommunikation med ungdomsforeningerne, som ansvarlig for 
ungdomsforeningerne.  
 

 Debataften om døvesamfund, november 2016 
Der er stadig udfordringer med at finde en egnet dato. Vil helst en mandag og der 
skal koordineres med oplægsholderen og stedet. Evt. afholde det i Vejle. Vil gerne 
gøre det til et live-arrangement. BT arbejder videre med det, ser ud til at det bliver 
engang i december.  
 

 Etnisk weekend for unge mellem 10-20 år  
Gennemføres foråret 2017. CS er på sagen. 
 

 Lederkursus, januar/februar 2017 
Sættes i gang snart. MS er på sagen. EM vil gerne joine gruppen efter frivilligfesten. 
MS spørger handicappuljen om det er OK at flytte arrangementet til 2017. 
 

 Ud i naturen, marts 2017 
BT siger det er svært at komme i gang. Overvejer at outsource opgaven. NMS vil 
gerne hjælpe BT med at starte op. De to ser på det sammen i løbet af december. 
 

 Uddannelsesdag, 2017 
Ærgerligt at det første arrangement er aflyst. Der ER interesse for arrangementet. 
Bestyrelsen bakker op på at arrangementet skal gennemføres på en ny dato med 

samme konceptform. (Det kommer til at ske den 18. februar 2017). 
 

Andre arrangementer 
 
 Erasmus+, tværnationalt 2 ugers arrangement, 11-25 november 2016 

5 danske deltagere med, herunder 3 fra bestyrelsen (BT, SB og CS).  

 
 DUFs delegeremøde, 3. december 2016 

BT og SB deltager. 
 



 EUDYs Uddannelseseminar, april 2017 
Intet nyt endnu. 
 

 EDSU seminar og generalforsamling, 6-8 august 2017 

BT og MS har været til møder med Serhat. Budget og ansøgninger om økonomisk 
støtte er sendt. Det økonomisk ansvar ligger hos EDSU, DDU administrer blot 
pengene. DDU medlemmer må gerne deltage til oplæggene, der kommer mere 
herom senere. 
 

 LadyLike 
LadyLike foreslår DDU at deltage i deres møde d. 8. november NMS kan og måske 

EM.  
(Absalon har møde d.  7. november. BT og MJ deltager.) 
 

 Åbent Hus 1866 
MJ fortæller at der er Instagram konkurrence. Og Beer-Pong konkurrence. Der er 

også mulighed for at lave dekorationer med Lea. BT vil gerne hjælpe til. EM og MS er 
i huset i forvejen. BT og MJ snakker om budgettet efter mødet. 

 

 
3. Generelt 
 

DDU som organisation 
 

 Generalforsamling 2017 
For at forberede organisationen på den kommende generalforsamling skal der 
begyndes med overvejelser om poster i bestyrelsen samt hvordan vi kan nå at 
modtage årsregnskab i god tid ift. Tidligere erfaring. Der skal også vælges sted for 
generalforsamling samt lade valgkomiteen starte deres arbejde. 

Tegnbuen har takket nej til at arrangere GF. MS spørger Absalon om de vil arrangere 

GF (er p.t. fortsat i tænkeboks).  
BT stopper som formand for DDU. NMS vælger at ikke stille op igen. SB kan ikke 
fortsætte i bestyrelsen da han er blevet for gammel ift. medlemsbetingelserne. CS og 
MJ er ikke på valg. TS vil gerne fortsætte som suppleant. EM fortsætter ikke som 
suppleant. 
 

MS orienterer valgkomiteen om at der skal findes kandidater.  
Vil gerne have GF tidligst muligt. Men svært at få revisorerne til at ’skynde sig’. 
Foreslår at GF afholdes ultimo marts. MS prøver at presse på for at det er muligt.  
 

 DUF-tilskud for 2016 samt ansøgning for de næste 2 år 
DDU har modtaget 475.000 kroner i driftstilskud, hvilket er en nedgang på 25.000 i 

forhold til i 2015. DDU skal snart søge igen. Vi skal beslutte os om vi vil søge for 1 
eller 2 år. 

Vi vil søge for 2 år igen i 2017.  
  

 WIGN 
Grundet mindre tilskud fra DUF er vi allerede nu nødt til at spare på udgifterne og 
derfor bliver der ikke ydet økonomisk støtte til WIGN. DDU ønsker WIGN al mulig 

lykke fremover. 
 

 Studiemedhjælper til DDU 
BT opdaterer bestyrelsen om beslutningen om studiemedhjælper efter 
ansættelsessamtaler.  
BT opdaterer. Mere herom i næste uge. Har dog modtaget 2 ansøgninger og de har 
begge været til samtale (Lea Houborg Hyldstrup er ansat pr. 1/12/2016).  

 
 DNUR 

BT har det overordnede ansvar i DNUR-regi. BT har sørget for et hold ’hjælpere’ til 
kommende projekter og arrangementer, bl.a. de nordiske møder, NUL 2018 og NKF 
2018. Tingene er under kontrol p.t.  

 

 Handicappuljen 
MS fortæller at 2015-regnskabet endnu ikke er blevet godkendt, grundet manglende 
indlevering fra revisorfirmaet. Men regnskaberne er sendt og man håber på en snarlig 
afklaring. Pengene for 2016 er endnu ikke kommet. MS er i dialog med puljen herom. 

 
Fremtiden 

 

 Fremtiden? 



Bestyrelsen skal overveje hvordan vi som organisation kan forberede os på 
fremtidens udfordringer med hensyn til vores ungdomsforeningers antal og størrelse. 
BT lægger op til debat omkring medlems- og foreningsnedgangen. Bestyrelsen deles 

op i to grupper, hvor den ene gruppe har fokus på ungdomsforeningerne og den 

anden gruppe har fokus på de individuelle medlemmer.  
  
Ungdomsforeninger 
Et mindmap blev udarbejdet og blandt ideerne var: Samarbejde med sportsklubber, 
muligheder for årligt tilskud til ungdomsforeningerne, fokus på børn og unge under 
18, flytning af LadyLike til Region Sjælland, tættere samarbejde med 
tolkeforeningerne evt. Skopos Ungdom, øget fokus på døve studerende og se på 

mulighederne for at kunne oprette ungdomsafdelinger under døveforeningerne.  
 
Flere muligheder blev diskuteret og enkelte områder blev valgt til fokusområder. Især 
er det årlige tilskud (via. kontingenterne) en god ting at gå videre med – og 
bestyrelsen er i gang. 

 
Antal medlemmer 

Et mindmap blev også lavet her og der blev skrevet: Fokus på unge i Jylland, Øget 
opmærksomhed på medlemmer via. nyhedsbreve og hilsener, flere tilbud til CODA-
børn, fokus på medlemsfordele, lave et kampagnevideo om folks opfattelse af DDU 
og et mere gennemsigtigt kontingentsystem. 
 
Mulighederne blev også diskuteret, især kampagnevideoen og fokus på 

medlemsfordele (rabatordninger, fondsansøgninger og fælles fordele) var 
interessante ideer. Bestyrelsen arbejder videre med det. 
 
 

Andet 
 

 DDU-repræsentant i Absalons bestyrelse 

Vores nuværende repræsentant, Kenneth Andersen, ønsker at træde tilbage på sin 
post. Han opfordrer den næste repræsentant til at have følgende kriterier: tænke 
visionær, være kritisk når det er nødvendigt og er motiveret til at lære om regnskab.  
I øjeblikket er det kun DDU og 1866s repræsentant der har beslutningsdygtighed. 
NMS: Problemer er at ingen gider sidde der – det er ikke attraktivt nok. Der foreslås 
at bestyrelsen headhunter en person fremfor at sætte opslag herom. En række navne 
blev efterfølgende opstillet og ud fra rækken er et navn blevet fundet. BT kontakter 

vedkommende og spørger om personen er interesseret.  
 

 Ansøgning til foreningspulje 
LadyLike søger om 23.000 kroner til deres 5 års jubilæum arrangement. Tegnbølgen 
har også søgt om 30.000 kroner til deres Prom-arrangement. 
NMS gør opmærksom på at de to arrangementer kolliderer med hinanden, hun vil 

kontakte de to og høre om der mon er mulighed for at de kan samarbejde, så man 
ikke tvinges til at vælge det ene frem for det andet. 
Bestyrelsen vil støtte begge ansøgninger ved at skabe kontakt mellem dem og vores 
samarbejdspartnere indenfor fundraising.  
Dog får begge foreninger 7000 kroner hvis det ikke lykkedes dem at skaffe penge til 
deres arrangement. MS giver begge foreninger besked. 
DDL og DDU har ingen planer for at fejre anerkendelsen af dansk tegnsprog i 2017. 

 
 Nyt fra sekretariatet 

MS orienterer omkring den aktuelle status, hvor der er fokus på økonomien og 
medlemsstrukturen, i samråd med DDL. Der bliver også brugt meget tid på 
tolkeudredningen, sammen med DDL. Det er spændende og meget vigtige opgaver 
der kører p.t. 
Man er også i dialog med Handicappuljen omkring tilskud for 2016 – og der 

planlægges et møde med DUF omkring hvordan medlemsstrukturen bedst kan 
udformes.  
 

 


