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PUNKT

1. Velkomst
•

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med en runde af ’hvor står jeg’. Humøret er i top hos de fleste, selvom det er sidste gang
der er bestyrelsesmøde for denne gruppe.

2. Nyt fra sekretariatet
MS fortæller om de seneste par måneder + økonomien. Det hele er gået meget stabilt, vi har
hverken tabt eller ’tjent’ penge – og tiden er blevet brugt på at få ordnet organisationens
dokumenter, bilag og mellemregnskaber. Ellers er der ikke meget nyt at berette udover at
returbetalingerne i forbindelse med NUL er forgået i god ro og orden.

3. Kommende arrangementer
•

Generalforsamling (ALLE)
• VSA
MJ fortæller at det hele er klart. Eventen offentliggøres i dag. Vi skal også have planlagt hvem, der
siger hvad til GF. En liste er udarbejdet.
• Dirigent og referenter
Brit som dirigent. Elisa referent. MS hjælper til.
• Valgkomité
Nicklas svarer ikke. Emilie kontaktes i dag. Tror ikke der er fundet kandidater. ET har spurgt nogle
potentielle kandidater om de er interesserede. MJ foreslår at lave en video og se om der er nogle
kandidater der har lyst til at stille op. Der skal også opfordres til at komme til GF og efterfølgende
fest.
• PowerPoint-præsentation
EC har styr på det og det er allerede ved at blive lavet. Ansvarsfordelingen er delt mellem
bestyrelsesmedlemmerne.
Der diskuteres hvem der skal modtage prisen for årets frivillige og årets ungdomsforening. Husk at
Absalon 2.0 først var rigtig aktive i slutningen af 2019 og fremover.

•

Tegnsprog på TikTok
Vi afventer ansøgningsudspil fra mediefirmaet.

•

EUDY lejre (MS)
Om koordinering mellem landene + lejre næste år. Landene kommunikerer godt sammen og er
ikke interesserede i at overlappe hinandens arrangementer.

•

BLM-projekt (MJ)
Evt. lave interviews med medlemmer om hvordan de oplever racisme m.m. i Danmark. Evt. video
om DDUs bestyrelsessammensætning, vise at vi allerede på papiret er åbne for alle mulige typer
mennesker.MJ arbejder videre herom.

•

NUS
Efterår 2021. Arbejdsgruppe skal oprettes. ET, AY og MS med i gruppen.

•

DDLs landsmøde
DDU deltager i lørdagsprogrammet inkl. festmiddag. Foreløbligt deltager EC fra DDU.

•

Nordisk Børnelejr
Vi er godt i gang. Ny arbejdsgruppe skal dannes og lokation er booket.

•

Fællesmøde med DDL – Tolkeområdet
HH deltager sammen med MS.

•

Projekter (ET)
Ghanaprojekt godkendt. Nationalmuseet skal rykkes. Ungdomsambassadør starter forfra.

•

EUDY GEFO – repræsentanter
Foregår online. MJ sørger for at have navne klar inden 23. august.

•

STUK møde d. 27/8
VL deltager sammen med MS og DDL.

•

Sociale medier med DUF og SUMH
Vi skal kommunikere bedre og sige til/fra i stedet for at lade stå til. MS kontakter organisationerne
og spørger om en ny mulighed.

•

WFDYS Junior Camp 2021
Det bliver i Indien. MS arbejder videre herom.

