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EUDY-Dato:  31/3-2019 
Tid og sted:  11:00-16:00 på Brohusgade 17 
Ordstyrer:  Henrik M. Hørlyck (HH) 
Referent:   Michael Steenberg (MS) 
Til stede:  Victoria Larsen (VL), Mads Jensen (MJ), Mads Jensen (MJ) og Josefine 

Steenberg (JS), Emilie Mahler (EM) 
 
Forhindret:   Emma Tietze (ET), 
 

PUNKT 
  

1. Velkomst 
 

• Godkendelse af dagsorden 

Godkendt! 

 

• Hvordan har vi det? Og velkommen tilbage, Emilie! 

HH har det godt, er inde i en praktikperiode men det er snart ovre. 

MJ har det supergodt og det går også fint på studiet.  

JS Fint! Arbejder meget.  

VL Har det godt og er glad.  

EM Har det fint, havde en fantastisk rejse. Glæder sig til den ’sidste tid’ 

hos DDU. 

 

 
2. Nyt fra sekretariat 

 
• Økonomi  

Alt er hos revisoren vedr. årsregnskab. Venter blot på udkastet, den skulle gerne 

komme meget snart. 

Der er søgt om 9 projekter hos Handicappuljen. 2 af projekterne er fra LadyLike 

og 1 fra TegnBølgen.  

Alle projekter (pånær 2018) er til behandling hos Handicappuljen. Bliver 

spændende at se hvad resultatet bliver til – om vi er enige i vores regnskaber. 

Vi får ikke en afklaring omkring Handicappuljen for årene 2014, 15, 16 og 17 

inden generalforsamlingen. Men vi kan give mundtlig beretning omkring tallene, 

der kommer til at stå ud for årene i regnskabet. 



REFERAT BESTYRELSESMØDE 31.03.2019   
 

MS påminder venligt bestyrelsen om at der ikke bliver gjort noget 

omkring fondssøgning m.m. uden at den projektansvarlige henvender 

sig.  

Alle kontingenter (EUDY, WFDYS, SUMH og DUF) er betalt. 

 

• Projektansøgninger 

Der er intet nyt herom. Der vil blive søgt om midler til 25 års jubilæet hos private 

fonde – men det kommer vi snart til.  

 

• Diverse 

Alt er clearet med vores gamle lokaler på 5. sal. Vi mangler blot at afklare hvad 

vi gør mht. vores depositum, men bolden ligger hos udlejeren p.t. 

Vedr. DNUR, så er der sendt et brev til EUDY omkring de uheldige sammenstød 

mellem DNUR- og EUDY, hvor DNUR ønsker at EUDY flytter deres lejre et år 

frem. Alt dette tages op til EUDY-generalforsamlingen, hvor JS og HH deltager. 

 

 
3. TEAMS 

 
Ungdomsforeninger 

• Opdatering fra teamet 

HH har kontaktet DDL vedr. foreningskamp, intet svar endnu. Ellers er der stille i 

teamet.  

 

Medlemmer  

• Opdatering fra teamet 

Der er arrangeret gratis vandretur med shelterovernatning. Men 

tilbagemeldingen er lidt lav. MJ laver mere reklame snarest. Vedr. lederkursus-

arrangement, så ventes der på tilsagn fra Handicappuljen.  

 

Kommende arrangementer 

• Kulturdag i Aalborg (HH)  

Repræsentant vælges fra den nye bestyrelse, så denne kan deltage til 
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kulturdagen. MS kan evt. også deltage. 

 

• DDU 25 års fødselsdag 19. + 30. november 

MS fortæller om hjemmeside-udfordringerne, da det ikke er billigt at gennemføre 

de ønskede tiltag. Derfor arbejdes der på en anden løsning og MS er på sagen. 

Alle lokaler m.m. er booket. Størstdelen af de frivillige er fundet. Arbejdsgruppen 

booster herfra med et nyt møde snarest – det skal nok blive supergodt! 

 

• DDU generalforsamling 4. maj status (MS + JS (+ HH)) 

Bo Hårdell bliver vores dirigent. Mads Jonathan Pedersen og Coilin Jerritslev 

bliver referenter. Tilmeldingen er klar på vores hjemmeside. JS laver FB event 

og MJ prøver på at opnå sandwichrabat hos sandwichleverandøren.  

 

• Valgkomité + mulige kandidater (EM) 

Der er fundet to-tre mulige kandidater, der gerne vil stille op. Der er også fundet 

mere end en kandidat til formandsposten, så det bliver spændende. 

 

• EUDY generalforsamling + senimar 7.-12. maj (HH + JS) 

HH nævner at alt er på plads. HH og JS deltager.  

 

• Folkemødet på Bornholm 

JS har 5 pladser på ungdomscampen. Har koordineret lidt med DDL vedr. 

formål og samarbejde. Bestiller rejse i dag (er ordnet). Har godt styr på 

tolkemulighederne og tolkene vil blive bestilt snarest. 

  

 

Opfølgning af arrangementer 

• Debaften: ”DDU lukker, hvad så?” – hvad er vores næste trin? (JS + HH + 

MJ + alle)  

København: Der var især diskussion om den gruppe, der snart fylder 30 år og 

fortsat gerne vil høre til DDU. Er det muligt at sætte medlemsalderen op? 

Bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe herom når den nye bestyrelse er 

fundet. Ellers er de meget glade for DDU i den østlige del af landet. 
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Vejle: Her er de bevidste om DDUs eksistens, men man føler at DDU er meget 

’langt’ væk fra medlemmerne. Der er meget fokus på de internationale events og 

ikke så meget på de danske, mener de.  

Man mener også at man sagtens kunne klare sig uden DDU, da DDUs arbejde, 

overordnet, ikke betyder så meget for de fleste medlemmer. Her diskuteres det 

om det mon skyldes uvidenhed / for lidt oplysning omkring DDUs arbejde. Man 

mener stadig at DDU skal være opmærksom på det ’split’ der er mellem 

landsdelene. Det bør være DDUs ansvar at samle landet mere sammen. Der 

håbes på flere seminarer m.m. da man får meget ud af disse. 

 

• LadyLike generalforsamling (JS) 

JS var DDUs repræsentant på dagen. Det hele gik godt. Hele bestyrelsen blev 

genvalgt.  

 

• Tegnbølgen generalforsamling (ET + VL) 

VL Stort set den samme bestyrelse blev genvalgt, der skete kun en 

personudskiftning, hvor Mark Berry blev valgt ind. Den gamle bestyrelse gjorde 

opmærksom på at størstdelen af den gamle bestyrelse stopper til næste år.  

  

 
4. Andet  

• Vedtægter – vær sød at læse dem igennem før bestyrelsesmøde (Alle) 

Alle var forberedte. 

• Forslag til vedtægtsændringer (JS) 

Tjek kontingentafsnittet, passer det med den nye kontingentmodel? 

Er det muligt at medlemsalderen kan stige til 35 år? Den nye bestyrelse kan 

snakke med DDL herom. 

Paragraf 4, stk. 6 – vedr. ungdomsklubber. MS kigger på det. 
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