
DAGSORDEN  
 

Dato: d. 17. og 18. marts 2017 
Ordstyrer: Benjamin Trock (BT) 
Referent: Michael Steenberg (MS) 
 
 

Punkt 

 
DDU som organisation 

 
 Ny bestyrelse 

CS har besluttet at hun vil stoppe før tid, så hun trækker sig ved 

generalforsamlingen. Til generalforsamlingen skal dirigenten lige opdaters omkring 
hvordan fremgangsmåden bliver.  
Det er vigtigt at man husker at bruge hinanden i den sidste tid, hvor alt skal nås. Den 

(snart) gamle bestyrelse og formanden vil gerne være til rådighed efter 
generalforsamlingen.  
 

 Dato for overgangsmøde 

Der er udfordringer med at finde en dato til overgangsmødet, da BT vil være bortrejst 
i godt en måned efter generalfosamlingen. Dog kan og vil BT og EM mødes inden 
generalforsamlingen for at snakke om formandspostens opgaver (EM er foreløbig 
eneste formandskandidat.  
BT laver doodle til overgangsmødet, selvom han muligvis ikke kommer til at deltage. 

 

Ghana 
 

 Dækning af ophold til 2 ghanesere 
Der skal diskuteres om vi gerne vil dække for ophold i 4 nætter for 2 ghanesere der 

er tilknyttet projektet. De skal deltage i DUFs seminar først i maj og der arrangeres 
også rundvisning for de to i København.  
NMS spørger om man må bruge administrationsgebyret til deres ophold. Bestyrelsen 

er positiv, men NMS laver lige et budget før bestyrelsen kan godkende det. 
Administrationsgebyret for projektet er på 10.000 kroner. 
 

 
Økonomi m.m. 

 
 Aftale med Wavehouse CPH ApS 

Kontrakten er blevet godkendt af bestyrelsen. Der skal snarest igangsættes en 
undersøgelse over hvilke muligheder der er for at lave større projekter, hvor der er 
mulighed for at tilknytte medarbejdere. Husk jævnlige evalueringsmøder med 
Wavehouse. 

 
 Kontingentsystemet 

MS forklarer den nuværende situation; vedtægtsændringerne skal forberedes og 
klargøres til generalforsamlingen. LadyLike skal også tilknyttes DDL på den ene eller 
anden måde. Kontingentindtægterne vil blive halveret, men overlevelsestiden for 
DDU forlænges og der vil være større chance for at der kommer flere 
ungdomsafdelinger. 

 
 Manglende kontingentbetalinger 

DDU har i 2015 hensat 19.270 kroner til tab vedrørende tidligere år. DDU har gamle 
tilgodehavender på 22.067 kroner. Det vil sige, at hvis vi sletter gælden fra tidligere 
medlemmer og støttemedlemmer, så har vi mistet total 41.337 kroner. 
Der er enighed om at skyldnerne ikke skal ’glemmes’. Der iværksættes 
opkrævningsproces efter generalforsamlingen sammen med NMS og CS. 

 
 Revisor? 

Det er utroligt ærgerligt at det hele gentager sig hvert år mht. at revisoren er sent på 
den med regnskaberne. BT meddeler medlemmerne at årsregnskabet er forsinket på 
video. BT undersøger øvrige revisorfirmaer, heriblandt DDLs firma, så det kan 
overvejes om vi vil skifte revisionsfirma.  

 
Andet 

 
 Handicappuljens deadline 4. april 2017 

Følgende projekter er på blokken: 



 Vikingeweekend 2016 
Ud i naturen 2016 
Overlevelsestur (BT og Gopika Pararajasingam) 

Lederkursus (EM) 

Seminar om DDU og frivillighed, evt i forlængelse af lederkursus 
CODA-weekend + en forælder i gruppen MS + en person 
Foredragspakken 
 
Der er plads til 10 projekter, i alt. Vi afventer klubbernes bud med egne projekter, før 
vi udvælger de beste projekter og sender det hele til handicappuljen. 
 

 Video om generalforsamlingen 
CS og MJ laver en video herom. 
 

 Video om årsregnskab (?) 
BT er på sagen. 

 

 Nyt fra sekretariatet 

MS fortæller om sekretariatets arbejde i marts. Der har især været fokus på driften, 
handicappuljen og fremtidsplanerne. Ind mellem har der også været en masse 
mailudveksling. MS har også været på ferie i uge 10. 
Lea har haft travlt med at kommunikere ud til unge under 18 og vi har fået forlænget 
fristen omkring nordisk børnelejr til den 31. marts.  
 

 Vikingeweekend og ud i naturen 
Vikingeweekend satses fortsat på at blive gennemført. Der skal arbejdes på at få 
flere tilmeldinger.  
’Ud i naturen’ skifter målgruppe til over 15 år for arrangementet i foråret og der laves 
en ny ud i naturen til efteråret til dem under 15 år. 
 
Omkring tilmeldingsproceduren – hjemmesiden skal bruges!  

 
Der søges om handicappulje-midler til Vikingeweekend og ’Ud i naturen’ til efteråret.  
 
 
 
Tak for denne gang. 

 

 


