REFERAT KONSTITUERINGSMØDE
Dato:
Tid og sted:
Ordstyrer:
Referent:
Til stede:

Søndag d. 23. april 2017
10:00-16:00 på Brohusgade 17
Nana Søltoft (NMS) og Emilie Mahler (EM)
Victoria Larsen (VL)
Simon Bak (SB), Mads Jensen, Nana Søltoft (NMS), Emilie Mahler
(EM), Andreas Kronlund (AK), Victoria Larsen (VL), Josefine Steenberg
(JS), Mark Berry via facetime (MB)
Henrik M. Hørlyck (HH), Benjamin Trock (BT) Mads Jensen

Forhindret:
PUNKT
1. Velkomst
•
•

Præsentationsrunde
Godkendelse af dagsorden

2. Generalforsamling
•

Evaluering af generalforsamlingen

Kun ca. 25 medlemmer der kom til generalforsamlingen. Ville have ønsket flere tilstede. VL
nævnte at der var mange unge som valgte andre arrangementer frem for DDUs GA. SB
bemærkede at de sidste par år blev GA’s tidspunktet sluttet tidligt, så han foreslog om man
kunne overveje at starte senere end tidligt om morgenen. EM foreslår en hel weekend
omhandlende DDU hvor man kan tilbringe tid og få snakket om DDU og så til GA hvor der
afsluttes med en fest. AK foreslår GA kombineret med en stor arrangement, således at
medlemmerne lokkes. Bestyrelsen vil gerne benytte DUFs lokale fremover som en af
medlemsfordele eftersom det er gratis og en god beliggenhed.

3. Generelt
Hvad er DDU?
• Arbejdsprogram, strategi og vision 2016-2018
SB fortæller om ideen med dette: Med henblik på at bruge de rigtige ressourcer da DDU vil
så mange ting. Denne metode hjælper DDU med at holde sig på den rigtige vej og opnå
resultater, og man kan måle på om hvad man har nået og ikke nået. skal prioritere, så Simon
og Benjamin lavede et arbejdsprogram med hvad vi gerne vil nå. Visionerne opdateres hvert
4 år, og strategierne hvert andet. God motivation og ramme for hvad vi skal.
•

DDUs samarbejdspartnere

NMS fortæller at DDU har mange samarbejdspartnere, fx DDL hvor DDL altid har været
interesseret i at flette sammen med DDU således at der ikke sker et dobbeltarbejde.
DUF – meget vigtigt da de bidrager økonomisk og hjælpemæssigt.
SUMH
Høreforeningen - er potentielt gode til at samarbejde med ifm. fremtidige medlemmer.
DNUR
EUDY
WDYS
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•

Hvad er DUF?

Mange andre organisationer der er medlem af DUF. Andre krav end de hørende klubber.
Krav om at have 2 ungdomsforeninger i to lokalområder. Ladylike, Absalon og Tegnbølgen.
Krav om at have over 150 medlemmer. Mange medlemsfordele ved dem, gratis lokaler og
brug af konsulenter, foredrag osv. Brug af dem i ungdomsforeningsseminar hvor de deltog
og underviste gratis. Ghanaprojektet meget forbundet til DUF.
• Hvad laver DDU til dagligt?
To teams, kan ses på nedenstående liste. Har kun eksisteret siden januar, så har ikke fået
det fulde udbytte. Dog en god oplevelse af Alex’ foredrag.
Lea Hyldstrups rolle i DDU er at hun er projektmedarbejder for dem under 18. Lea sørger for
at få medlemmer ind og sørge for lejre og finde børnene til det. Informere dem om DDU og
lignende. Lea blev ansat for ca 6 mdr siden, fordi DDU manglede ressourcerne fra de
frivillige til det. Projektansøgninger? Finde en måde at dække Leas løn, for den nuværende
metode fungerer ikke helt.
Michaels rolle i DDU er sekretær, og han sørger for mange forskellige opgaver som tolke og
referater og så videre. Det er bestyrelsen der bestemmer MC’s opgaver, hvor der nu er
behov for det i den nye bestyrelse.
• DDUs bestyrelse:
TEAM 1 – fokus på medlem, ungdomsforening og events
EM, NMS og CS
TEAM 2 – fokus på kommunikation, medier og økonomi
SB, TS, MJ
DNUR (Døves Nordiske UngdomsRåd)
BT
Nordisk råd for døve foreninger. Vært der står for forskellige arrangementer. Det er Danmark der
har værtsrollen i år. Vi skal engagere os i værtsrollen. For 4 år siden blev Finland valgt, og det
var lidt sparsommeligt. DNUR møde med Emilie og Benjamin, hvor der blev talt om fremtidige
lejre. CI-problematikken. Sparret med de forskellige lande. NUS er hvert andet år, nordisk
ungdoms seminar. Benjamin forsætter i DNUR.
HR
NMS
Humanressources, arbejdsønsker, underskrifter og møder. Samtaler med MC, følge hans
arbejdstider og ferier. Holde øje med at han har det godt. Skal finde den ansvarlige for HR. Dette
godkendes til næste møde.
Projekter/arrangementer
• Projekt GNAD Youth Wing
Ghanaprojeketet, 5 om projekt. 10 år siden DDU deltog i dette. Mange komplikationer siden
dette hvor der ikke rigtig skete noget, og i 2015 blev der hanket op i dette og DDU ville gerne
deltage igen, live op i det. Fik støtte af DUF. Ghanaprojektet er meget selvstændigt. DDU er
ikke så indblandet, men det hænder at der er lidt godkendelser og bekræftelser.
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• Ud i naturen
Projekt der opstod for 2 år siden. Startede meget ambitiøst. Meget travlt med andre ting så
det har været lidt i stilstand. Dog samme målgruppe og weekend som Vikingeweekenden.
En flertallig arrangementer. Arbejdsgruppen brændte ud og snak om at arrangere det for
ældre målgruppe i stedet. Ressourcerne har ikke været til det. Spørgsmål om vi skulle
videreføre det i den nye bestyrelse.
• Viking weekend
Arbejdsgruppe med arrangement for dem under 18, Emilie sprang fra. Aflyste begivenheden,
alt for få tilmeldte. Meget ærgerligt, men skal finde ud af hvori problemet ligger med de unge.
• Distortion 2017 (31. maj – 4. juni)
Sidste år var en stor succes, og det skal gentages. Finde arbejdsgruppe og midler. Plan er
allerede lagt.
•

Projekter der på nuværende tidspunkt sendes til handicappuljen
- Lederkursus 2017
- Hvad kan du blive? – i samarbejde med alle ungdomsforeninger
- CODA-lejr
- Overlevelsestur
- Foredragspakken

Ungdomsforeninger
• Ungdomsforeningsseminar / Ungdomsforeningsmøde
• Tour de ungdomsforeninger
• Facebook gruppe
Foredrag om kommunikation og andre ting. To fra hver bestyrelse i ungdomsforeningerne
der deltog. Fedt sted og DDU har altid stået for dette. Og som noget nyt havde vi møde hvor
vi evaluerede hvordan det gik og hvordan det går ude i foreningerne. De ønskede hele
bestyrelsen blev inviteret fremover. Holde fast i 2x årligt. En facebookgruppe for alle
bestyrelsesmedlemmerne med en kalender osv, der er brugbar ifm arrangementer. En god
succes. Besøgt hver forening for at se dem og fornemme lidt. Så vi også kan have en
kontakt til dem.

Medlemmer
• Inddragelse af medlemmerne
• Lukket Facebook gruppe
Indragelsen af medlemmerne har været ringe, grundet stor fokus på ungdomsforeningerne.
Vil ændre på det. Den lukkede gruppe vi har på facebook med bestyrelser og
ungdomsforeningerne overvejer vi også at lave med ALLE medlemmerne.
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4. Råd og ideer  kun for den nye bestyrelse
• Intern kommunikation
Plejer at bruge Telegram, emails (til beslutninger mv der skal kunne dokumenteres),
Facebook.
• Inhabilitet situationer
Forventer ikke meget udover fornuft generelt.
• Statistik over diverse arrangementer (fra januar 2017-december 2017)
Kunne dokumentere det ordentligt på sort og hvidt ved at vise deltagertal fra januar til
december. Altså hele 2017 kun.
• Fletning med DDL
Undgå dobbeltarbejde, finde ud af hvordan vi skal fordele arbejdsopgaverne. DDL er jo en
multialder mens DDU har den bestemte.
• Tanker om at skabe en stor personlighed til DDU
DDU har været blandet af nede på jorden med medlemmerne og professionel. Fokus på at
vise alle sider af DDU, også de dårlige dage med fejlede projekter. Eksperimentere med
mere mediebrug og videoer. Skal blive bedre til at rose andre og nævne navne ifm med
ideer og lignende. Masser af ros til dem der giver os ideer og inspiration. Bloopers i videoer
og sådan noget.
• Brug af sociale medier
Facebook, Instagram. Sørge for at være aktive, dele billeder på begge dele.
• Diverse udvalg under DDU
Emilie har gennemgået DDU’s struktur og sit nye forslag. Og forslår genevaluering af
strukturen til december.
5. Valg
• Rollefordeling
- Medlemmer-team:
Mark Berry
Josefine Steenberg
- Ungdomsforeninger-team:
Andreas Kronlund
Victoria Vildrik Larsen

6. Andet
• Studentforenings stiftende generalforsamling d. 10. maj
Andreas og Emilie som repræsentanter.
• EUDY Generalforsamling 30. maj - 4. juni
Andreas er interesseret i at deltage som DDU’s repræsentant.
• DDLs landsmøde 29. april
Mark er interesseret i denne. Vil kontakte Henrik om evt deltagelse fra hans side,
ellers Victoria.
•
•

Doodle vedr. bestyrelsesmøder inkl. arbejdsdage i 2017
Video (en sjov præsentationsrunde-video af den nye bestyrelse)

REFERAT KONSTITUERINGSMØDE

BILAG
Bilag 1
Tidligere DDU’s struktur

Forslag til DDU’s nuværende struktur:

DDU BESTYRELSE
MEDLEMMER
TEAM

UNGDOMSFORENING
TEAM

UDVALGS
bestående af

DDU og
MEDLEMMER

FOKUSOMRÅDER
Medlemsundersøgelse
Arrangementer
Arbejdsgrupper
Statistisk
Sociale medier

ARBEJDS
PROGRAM

GHANA
PROJEKT

AHOC
OPGAVER
BØRN/UNGE

UNDER 18

ØKONOMI

FOKUSOMRÅDER
Ungdomsforeningsundersøgelse
Ungdomsforeningsseminar
Tour de ungdomsforeninger
Samarbejde om arrangementerne
Sociale medier
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Bilag 2
2016
MÅNED
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

DATO
17.05
23.05
01.06
02.06

EMNER
Tegnsprogsfestival – Børnehjørnet og DDU-bod
Debataften om sociale ydelser
Distortion – Tegnsprogsbod
Distortion – Tegnsprogsbod

19.08
22.09
26.09
1-2.10
09.10
18.11
26.11

Tour de Ungdomsforeninger - TegnBølgen
Debataften ”Skattekursus”
Debataften ”Hvorfor WFDYS?”
Ungdomsforeningsseminar
Tour de Ungdomsforeninger - Absalon
1866 Døveforeningens jubliæum
Frivilligfest

DATO
24.01
11.02
18.02
28.02
04.03
01.04

EMNER
Tour de Ungdomsforeninger - LadyLike
Ungdomsforeningsmøde
Uddannelsesmesse
Debataften i samarb. med LadyLike om ”Døve i samfundet”
Lederkursus
DDU’s generalforsamling

December
2017
MÅNED
Januar
Februar

Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
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2018
MÅNED
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

DATO

EMNER

