Dato:

23-02-2020

Tid og sted:

12:00-18:00

Ordstyrer:

Mads Jensen (MJ)

Referent:

Michael Steenberg (MS)

Til stede:

Ayse Dogru (AY) Victoria Larsen (VL), Henrik M. Hørlyck (HH), Emma
Tietze (ET), Mads Jensen (MJ) og Josefine Steenberg (JS) Emilo
Christensen (EC) Michael Steenberg (MS)

Forhindret:
PUNKT

1. Velkomst
•

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med små ændringer.

2. Nyt fra sekretariatet
Alt er hos revisoren til gennemgang. Et større underskud forventes, især grundet manglende
returbetaling fra DNUR. Vi håber på en løsning på dette snart.
Handicappuljen – vi har været nødt til at aflyse en række aktiviteter, MS prøver på at flytte
nogle af aktiviteterne.
Der vil snart blive åbnet for tilmeldinger til lejre i sommer.
Ellers er alt godt.

3. Kommende arrangementer

•

Lederkursus 2020 (ET + JS)
Skal vi gennemføre eller ej? MJ synes vi skal gennemføre. Lederkurser plejer at være
populære. Hvis det skal foregå i en hel weekend, så helst i Jylland. Da første lederkursus
var på Amager. Enighed om at det gennemføres!
ET spørger om en kan overtage hendes plads, da hun har meget at se til. AY og HH er
interesseret i at tage over, sammen med JS. De tager det herfra.

•

Generalforsamling (ALLE)
EC: Mange ting er på plads. Skal have forberedelsesmøde med dirigenten i næste uge.
VL køber gaver. Efterfest er også på plads. Evt. vedtægtsændring til 3 +2 i stedet for 5 +
2. Diskussion. MS kontakter DUF iht. bestyrelsessammensætning. Tvivl om antal

medlemmer, EC og MS ordner det. EC og AY evaluerer arbejdsprogrammet for de sidste
2 år. Årets frivillige er fundet. Årets ungdomsforening findes senere.
•

Uddannelses og arbejdsmesse (HH + MJ)
Programmet er på plads og det er rigtigt godt. Eksterne eksperter er inviteret og de
kommer. Handicaptillæg, tolkning, timebank m.m. Men kun en tilmeldt(!). Hvad så?
Bestyrelsen giver arrangementet to dage mere og reklame intensiveres – sker der ikke en
stigning, aflyses arrangementet. (Arrangementet er efterfølgende aflyst, desværre).

•

Ungdomstour (VL + JS)
VL har kontaktet foreningerne og de vender tilbage mht. besøg fra DDU.

•

NUL (ALLE)
De første 20 får besked om at de er udtaget og beløbene trækkes. De 3 på reservelisten
får også besked. MS ordner økonomien herfra.
Mht. leder – vi laver en reklamevideo til. Har dog en tilmeldt p.t.

•

Distorsion (JS)
JS sætter i gang og opretter en arbejdsgruppe på 4 personer.

•

Folkemødet 2020 (ET)
ET: Det går rigtigt godt. Har haft møder og MS holder snor i økonomien. MS og ET sørger
også for kontakt til DNTM vedr. tolke.
Økonomi – stor diskussion. Besluttet at udgifterne dækkes af DDU – dog skal deltagerne
udover arbejdsgruppen og bestyrelsen selv dække for transporten (600 kr).
ET booker scene på ungdomscampen.

•

Repræsentantskabsmøde i SUMH 2020 (MJ)
EC og AY deltager. MS ordner det praktiske.

•

EUDY lejre (MS)
MS sætter tilmeldingsprocedurer i gang til begge EUDY lejre.

•

DDLs Landsmøde (EC)
DDU sender en repræsentant – venter med navnet. MS ordner det praktiske.

•

Repræsentanter til LadyLike og Absalon 2.0 (AY)

LL 14. marts. Absalon 2.0 21. marts.
VL og AY deltager til LadyLike. HH til Absalon 2.0.
•

NUS 2021 (MS)
DDU skal være vært for Nordisk Ungdoms Seminar i 2021. Vi skal være forberedte og gå
i gang med planlægningen omkring sommer 2020.

4. andet
•

Projekter – Ungdomsambassadør + nationalmuseet (ET)
Afslag fra Roskilde Festival Fonden. MS er i kontakt med Jascha Fonden.
Møde med Nationalmuseet – MS har sendt ’rykker’.

•

DD3 (MJ)
DDUs repræsentanter er Julie FF og HH.
Første møde gik fint med brainstorming til seminaret. Datoer er 23-25 eller 30-1
oktober/november. Snak om foreningsstruktur som emne.

•

Møde med SUMH (JS + MC)
MS og JS havde et meget fint møde med SUMH, der havde to ansatte samt deres
formand med til mødet. Der blev især talt om hvordan vi bedre kunne samarbejde på
trods af vores forskelligheder. Der blev også talt om vores udfordringer med at få
udbredt kendskabet til tegnsprog. Vi er enige om at vi vil øge kontakten og holde
dialogen ved lige.

•

Projekter via DUF-lokalforeningspulje (EC)
EC fortæller om hans projekt med lokalforeningerne. Næste skridt er at få inddraget
lokalforeningerne og DUF. Midler skal søges hos lokalforeningspuljen. EC går videre
med arbejdet, sammen med MS.

•

Ghana-projekt (EC)
Gruppen vil gerne have flere medlemmer og man er i gang med at lede efter folk. Er i

dialog med Ghana og DUF omkring næste ansøgning, som er under bearbejdelse.
Satser på at ansøgningen er færdig den 1. april.
•

Strategi, vision og arbejdsprogram (MS + MJ)
MJ arbejder videre herom og laver delmål. Når det er nogenlunde færdigt, inddrages
MS og der pudses af til den endelige præsentation til generalforsamlingen.

•

Opfølgning på lederkursus 25.-26. januar (HH)
HH – Rigtig fin weekend, udbytterigt på trods af flere mærkelige afbud. Gode
oplægsholdere. Til næste gang bør vi overveje en afbudspolitik, så der ikke kommer
for mange afbud på selve dagen.

•

EUDY Safeguarding kursus (HH)
EC og Christina Bihl deltager – tilmelding sendes så snart der er mulighed for det. HH
og EC er tovholdere på projektet.

•

Opfølgning på TB gefo (VL + ET)
God generalforsamling, Gode folk er valgt ind, det ser lyst ud!

•

Nordisk Børnelejr 2021 (MS)
Der skal sættes en arbejdsgruppe i gang. MS er tovholder i starten og VL vil gerne
hjælpe til. Kolding er en mulig lokation, ellers Castberggaard.

•

DDLs netværksweekend (EC)
EC, HH og JS deltager. Forbereder oplæg – find ud af hvad forældrene efterlyser til
deres børn.

