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1. Velkomst
• Godkendelse af dagsorden – Godkendt uden kommentarer

2. Nyt fra sekretariatet - MS
Det har været underligt at arbejde så meget hjemmefra uden ’social kontakt’ – men arbejdet er
blevet mere effektivt!
Der har været meget fokus på at få afsluttet årsregnskabet og det er heldigvis blevet ret
tilfredsstillende.
Der er ryddet op i vores arkiver og på computeren og der er blevet lavet regnskaber, så jeg har
indhentet så meget at vi faktisk er ’foran’ med administrationsopgaverne.
Jeg har været i dialog med mange fra EUDY og DNUR omkring sommerens lejre. Trist at de
bliver aflyst, men det kan jo ikke være anderledes. Eneste lejr, der fortsat er i spil, er NUL i
Sverige.
Jeg er ikke specielt bekymret for vores udgifter i år – jeg er mere bekymret for driftstilskuddets
størrelse, grundet verdenssituationen. Men DUF har ikke meldt noget ud, så vi må afvente.
Der er også lavet artikel til Døvebladet, jeg ser frem til resultatet!

3. Kommende arrangementer
•

Generalforsamling (ALLE)
Generalforsamlingen er udsat til den 22. august. Det er dog tvivlsomt om vi kan
gennemføre en fest bagefter, så vi venter med at melde noget ud vedr. festen.
Der er forsøgt at finde dirigent og referenter, men det er ikke let, da alle arangementer
omkring forår + sommer er blevet flyttet over til efteråret, så mange er optagede. Men der
er fundet enkelte personer, der har sagt ja med forbehold. EC arbejder videre herom.
VSA (Vision, Strategi og Arbejdsprogram) er snart færdigt, MJ får de sidste detaljer på
plads inden generalforsamlingen.
Årsregnskabet er færdigt! Det blev færdigt i tide, så MJ laver en video og offentliggør at
årsregnskabet er at finde på hjemmesiden.

•

Uddannelses og arbejdsmesse (HH + MJ)
Aflyst. Tvivlsomt om ideen tages op igen.

•

Ungdomstour (VL)
Udsættes på ubestemt tid pga. corona-situationen.

•

NUL + LEDER (ALLE)
NUL ser ud til at blive gennemført. Dog holder vi alle øje med situationen. Vi mangler dog
en leder. Christina Bihl er foreslået. Alternativer er Bianca Majggaard, Mark Berry og
troels Madsen. Hvem kontakter dem?
MS inviteres med i FB-gruppen for danske deltagere.

•

Repræsentantskabsmøde i SUMH 2020 (EC + AY)
SUMH har gennemført en virtuel generalforsamling, hvor alle sad hjemme foran
computerskærmene.
Det var en rigtig god oplevelse, hvor alt var planlagt ned til mindste detalje. Det kommer
måske et nyt kontingentsystem, hvor prisen fastsættes på grundlag af antal medlemmer.
Der tales om DDU måske kunne gennemføre generalforsamling på samme måde, men
udfordringen er er processen omkring valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvordan kan man
stemme anonymt? Især da mange typisk stiller op på selve dagen. Men det er værd at
kigge på muligheden, selvom vi satser på at gennemføre en fysisk generalforsamling til
august.

•

EUDY lejre (MS)
EUDY Juniorlejr er udsat til 2021
EUDY Ungdomslejr ser ud til at blive i Tyrkiet i september. Samtidigt med EUDY’s
generalforsamling. Vi afventer nyt.

•

NUS 2021
Bliver gennemført til efteråret 2021 i København. MS sørger for deltagere i
arbejdsgruppen.

•

DDLs Landsmøde (ALLE)
Vi sender fortsat en deltager til dagsarrangementet om lørdagen. MS følger op på dette.

•

Nordisk Børnelejr 2021 (MS)
MS har stafetten. VL og HH vil gerne med i den ’tidlige’ arbejdsgruppe og der arbejdes på
at inddrage en forælder med i gruppen. Mulig lokation er Castberggaard, Kolding eller en
hytte i nærheden af naturskønne områder.

•

Erasmus CBG 2021 (MS)
DDU har udfyldt tilmeldingsskemaet og vi har bundet os til at sende deltagere til kurset,
der kommer til at foregå en uge i januar 2021.

4. andet
•

DD3 (HH)
Seminaret udsættes til første kvartal af 2021.

•

Projekter via DUF-lokalforeningspulje (EC)
Det er lagt på hylden – men det overvejes om det kunne være et aktuelt emne til NUS
2021?
•

Ghana-projekt (EC)
Det er stadig svært for arbejdsgruppen at fokusere på arbejdet, af forskellige årsager.
Bl.a. tager det meget tid at få koordineret med folkene i Ghana, der heller ikke virker
særlig motiverede.
Der tages en endelig beslutning i gruppen om at projektet droppes eller ej. EC
kontakter DUF og beder om råd og vejledning, med MS på cc.

•

Vision, Strategi og arbejdsprogram (MJ)
MJ er fuld i gang.

•

Medlemmer (AY)

MS overtager medlemsundersøgelsen og udarbejder et overblik.
Vedr. medlemshenvendelser til bestyrelsesmedlemmer m.m. så er det en god ide at
altid kontakte sekretariatet, som så kan holde det på dagsordenen og følge op på
sagen. Det er svært for sekretariatet at kende retning og bevægelse hos
medlemmerne, hvis man intet får at vide.
•

Instagram Takeover hos SUMH (ALLE)
Vi er glade for invitationen og det bliver JS, der overtager Instagram hos SUMH for en
uge. MS kontakter SUMH.

•

Lederkursus II (AY + HH)
Aflyst grundet Corona-situationen.

•

DNUR
ET fortæller om hvordan mødet i Finland gik. Der var kun en repræsentant fra hvert
land grundet økonomiske hensyn. Det positive er at vi fik alle udgifter hertil dækket.
Men til næste møde (i København) er der færre midler, så man prøver på at få
økonomien til at hænge sammen på anden vis. Men mødet bliver gennemført uanset
hvad og MS samarbejder med DDL omkring det praktiske.

•

Folkemødet 2020
Udsat til 2021 grundet Corona-situationen.

•

EUDY Safeguarding
Ligner p.t. en aflysning fra EUDY’s side.

•

Henvendelse fra LDT, brancheforeningen for tegnsprogstolke
LDT ønsker at etablere et formandsnetværk. De spørger om DDU er interesseret. Det
siger vi ja til, LDT vil lade høre fra sig.

For referent
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