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PUNKT

1. Velkomst
● Godkendelse af dagsorden
Godkendt – på Zoom
● En tur rundt på bordet
Gennemført uden de store bemærkninger.

• 2. Nyt fra sekretariatet
Det går stille med de fleste projekter – men der kan arbejdes videre med
NBL.

3. Kommende Arrangementer
● DUF delegeretsmøde (MS)
Det er vigtigt at vi finder deltagere. SS kan og der findes en ekstra
repræsentant senest den 1. november.
● SUMH arrangementer (EC)
MS fortæller om vigtigheden af at deltage. Vi skal vise flaget og være bevidste
om at DDU er en af de største organisationer hos SUMH. AY og SS vil gerne
med.

● Deltagelse til DDL møder (ALLE)
EC fortæller om mødet med Lars Knudsen. Fremover kommer DDU med til HBmøder hos DDL som supervisor.
Der er foreningsnetværksmøde 21. november. ET og EC deltager.
EC er kontaktperson til DDL’s HB.
MS opfordrer (igen) til at kigge på hvordan en støtteordning (økonomisk) kan
komme op og køre.
● Arrangement i THY (EC)
Medlemshenvendelse. DDU vil gerne hjælpe med formiling via. medier m.m.
EC snakker videre med personen.
● Medlemaften (AY)
Den 28. november kl. 13-17. SS og AYtager ansvaret for eventen. Det bliver
online. Tænker at temaet er om DDUs arbejde og hvordan vi kan skabe et
tættere relation til medlemmerne. Der vil også være feedback fra dem om de
sidste år.
SS & AY kontakter Ladylike i forbindelse med Zoom.
● Ungdomsforeningsmøde (ALLE)
Det bliver online, og SS og ET tager en snak om hvornår og hvordan. Det
foreslås at det bliver den 29. november, da det vil gøre det nemmere for os at
have både medlemsaften og ungdomsforeningsmøde den samme weekend.
● Lederkursus (ALLE)
Der laves en video, hvor vi fortæller at vi leder efter frivillige til
arbejdsgruppen, og vi gør opmærksom på at det bliver online.
● Frivilligsfest (ALLE)
Det kan være en frivilligdag i stedet for fest. SS er tovholder, og det skal helst
være nogle fra bestyrelsen, der arrangerer det. Det bliver i foråret 2021.
•

Folkemøde (ALLE)
I år blev det desværre aflyst pga COVID-19, så arbejdsgruppen udsætter alting
til næste år. De har møde i december for at komme i gang. SS og ET vil spørge
arbejdsgruppen om at de vil fortsætte.

•

Online arrangementer (EM)
Nu, hvor vi er forhindrede i at arrangere fysiske arrangementer pga corona, så
derfor skal vi til at begynde at arrangere nogle online arrangementer:
lederkursus, ungdomsforeningsmøde, medlemsaftener. Vi skal også huske på
at i arbejdsprogrammet skal vi arrangere nogle events i samarbejde med
ungdomsforeninger. EC tager ansvaret for det.

● SDUF “förbundsstämma” (MS)
ET laver videohilsen.

4. Andet
• Ordblindhed for døve, hørehæmmede og CI-brugere (SS)
SS har set tiltag til hjælp til ordblinde, hvor man kan få oversat tekst til lyd.
SS vil gerne vide mere om der er lignende tiltag på tegnsprog. Sarah tager
kontakt til Michael for at komme i gang.
•

BLM - Arbejdsgruppe? (SS)
Sarah mangler inspiration til hvad arbejdsgruppen kan fokusere på. Der
kan arrangeres online foredrag om hvordan racisme opstod, historien om
slavetiden, Christopher Columbus, hvordan racisme opleves blandt døve
EC giver SS en liste af folk, der kunne være en del af gruppen.
SS kontakter MS for videre bearbejdelse.

•

Lejre / Arbejdsgrupper til lejre: NBL, NUS, EUDY - (Se vores tidligere referat)
EC og AH laver video. MS følger op på NUS og NBL.

● Nyhedsbreve (MS)
MS går i gang med at kigge på mulighederne for forbedret nyhedsbrev til
vores medlemmer.
● Dato til vores næste generalforsamling? (ALLE)
København 24. april, møde 23. april. (ER BLEVET RETTET EFTERFØLGENDE)
• Månedlige videoer + Instagram videoer (AY)
Alle er tilfredse med fordeling af måneder til alle.

• Kommende bestyrelsesmøder (ALLE)
EC vil gerne have at de fremtidlige møder bliver online, da det er
uansvarligt at mødes på fysisk vis, når alle kæmper med at dæmpe ned på
coronavirussen. Emilo laver en doodle, så alle krydser alle datoer af. Vi
skal også afsætte en hel weekend, hvor alle mødes. Fredag aften kan
være hygge, lørdag er bestyrelsesmøde mens søndag er arbejdsdag.
• Præsentationsvideo af den nye bestyrelse. (ALLE)
Der skal laves en video fra alle. Navn, alder, bopæl, bestyrelsespost,
ansvarsområde. Videoerne skal sendes til Anette via wetransfer
(ah@ddu.dk) senest den 30. oktober, så Anette har frem til den 8.
november.

