
 

Dato:                 19-12-2020 

Tid og sted:   09:00-13:00, Online på Zoom 

Tegnstyrer:  Sarah Severinsen (SS) 

Referent:   Michael Steenberg (MS) 

Til stede:   Ayse Dogru (AY), Emilo Christensen (EC), Sarah Severinsen (SS), Anette Hermann 

(AH), Frederik Rudebeck (FR), Emma Tietze (ET), Michael Steenberg (MS) 

 

Forhindret:  Jonas Elrum (JE) 

 

PUNKT   
 

1. Velkomst 

● Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med få tilføjelser, der er indsat i referatet. 

 

● En tur rundt om bordet 

Gennemført. Alle er trætte af Corona, men er ved godt mod.  

 

 

2. Nyt fra sekretariatet 
 

- Døvebladet 
Der er bestemt at temaet er ’Arbejdsmarkedet’. Der kommer to numre med emnet, hvor 

det første har fokus på overgangen fra uddannelse til job. Det andet skal have fokus på 

tolkning i forbindelse med job. Katrine Abildgaard er kontaktet med henblik på interview 

til første nummer 

 

- Nyhedsbrev 

Første ’professionelle’ nyhedsbrev udkommer i løbet af vinteren. Vi vil udsende 

nyhedsbrevet et par gange om året og vi følger processen omkring hvor ofte vi skal 

udsende og hvilke indhold der foretrækkes. 

 

- NBL 

Arbejdet med den økonomiske del er gået i gang. Arbejdsgruppen er oprettet og der 

satses på et ’second announcement’ i midten af april 2021, hvor vi har større kendskab 

til økonomien. 

 

- Julefeber 

Der er en julekalender i gang med et drys af tegnsprog – en af hovedrolleindehaverne 

har en døv søster. Der tales om at gøre opmærksom på julekalenderen i de sociale 



 

medier. 

 

 

 

3. Ansvarsområder 

 

● HR & økonomi (FR) 

FR med i arbejdsgruppen for rykkerbreve hos DDL. Er i dialog med MS omkring budget 

for 2021 og regnskab for 2020. Heldigvis er der styr på tingene og der regnes med et 

møde omkring januar/februar for at tjekke økonomien. 

 

● Sociale medier (AH) 

- Take over på DUF Instagram 

AH tager sig af det og arrangerer adventskonkurrencer. Folkemødet er et godt sted at 

arbejde ud fra iht. takeover. 

  

- Videoer (ET). Medlemmerne ønsker en tydelig markering af hvilken type video det er, 

der vises. Vi skal fange vores medlemmer igen på de måde, så der arbejdes på forskellige 

løsninger til videografik. 

  

● Medlemmer (SS) 

- Medlemsaftenen var rigtigt godt. Man ønsker flere onlinearrangementer og et åbent 

medlemsmøde. Der prøves på at arrangere medlemsaften hver 3. måned, evt. åbent 

medlemsmøde sidst i marts. Datoen 26. marts nævnes. Vigtigt med en referent, så man 

nemmere kan huske at følge op på det sagte. 

  

- Arrangementer (AY) Gerne flere arrangementer med fokus på børn under 18.  

 

● Ungdomsforeninger (ET) 

Der er ungdomsforeingsmøde i morgen, FR er referent. Der skal gå ros til 

ungdomsforeningerne, da de har været gode til at opdatere fælleskalenderen.  

 

● Projekter (AY) 

Mange projekter er på hylden grundet Corona. Ghanaprojekt kører stille og roligt, 



 

Nordisk SignTube er ved at starte. Der holdes øje med udviklingen.  

 

● International (EC) 

- EUDY Generalforsamling, EC føler at EUDY er gået lidt i stampe, det er blevet kedeligt. 

Der er behov for brug for nytænkning og mere friskhed. Det er også svært at 

gennemskue EUDYs processer, papirer og vedtægter.  

Et bestyrelsesmedlem trådte tilbage i utide og processen var dårlig. Der er også dårlig 

tilgængelighed til informationer. EC og FR arbejder videre med at kigge på dokumenter 

fra EUDY m.m. for at se om det er noget DDU vil gå videre med. 

 

 

4. Kommende arrangementer 

 

● Online arrangementer (EC) 

Fyraftensmøde om Ghanaprojektet, EC fortæller det går stille og roligt med projektet, 

selvom der er udfordringer med Corona både herhjemme og i Ghana. Lederkurset bliver 

gennemført senere til vinder, som et online-arrangement drevet af frivillige. Åbne 

medlemsmøder skal også planlægges, SS er på sagen.  

 

● Distortion (AY) 

Hvis omstændighederne tillader det, vil DDU stable et Disortion-event på benene. 

Kontakt Josefine (tidligere ansvarlig). Der snakkes også om mulighederne omkring 

Roskilde festival, hvor Henrik Hørlyck har gjort sig erfaringer. Vi afventer situationen iht. 

Corona. 

 

● Folkemødet (SS/ET) 

Arbejdsgruppen er småt i gang med forberedelserne. 

 

 

5. Andet  

 

● SUMH - Handicaptillægget (SS/ET) 

Et onlinemøde, arrangeret af SUMH. Det var et godt møde. Der var mange gode 

oplysninger, som man kan bruge fremover – eksempelvis hvordan man kan skrive til 

regeringen med forslag m.m. At kunne deltage i disse møder er vigtigt, vi bør gøre 



 

opmærksom på denne mulighed. I henhold til handicaptillæget, så er AY interesseret i 

det videre arbejde.  

 

● Kultur og hørehandicap (SS) 

Fantastisk god opstart, der er fundet nye personer i gruppen og gruppen mødes igen i 

begyndelsen af januar med MS.  

 

● Projekt TegnTube (ET) 

Projektet er oppe og køre, dog med ændringer grundet Corona. AH er kontaktperson, 

bestyrelsen støtter op omkring AH og ser frem til at høre om hvordan det går. 

  

● Teater-gruppe 

Et medlem har henvendt sig vedr. en ide om en teatergruppe. DDU støtter ideen, MS 

tager det med videre.  

 

● Tøj/ting med DDU-logo (AH) 

AH arbejder videre med at kigge på mulighederne for at få lavet merchandise m.m. med 

DDU-logo på. 

 

● Vedtægter (EC) 

EC vil gerne have vedtægterne opdateret, bl.a. forperson, indmeldelsesprocedurer, 

støttekontingenter, m.m. EC arbejder videre herom. 

 

● Projekt “ung til barn” (EC) 

Navnet for projektet er ikke på plads endnu, da konceptet ændres til en slags 

’voksenven-ordning’, hvor der ses et behov for at børn med høretab kan mødes med 

andre voksne fra tegnsprogsmiljøet. EC arbejder videre herom. 

 

● Udvalg bestående af forælder til barn med høretab (EC) 

EC mødes snart med flere forældre for at snakke om hvad de tænker om deres børns 

fremtid. Der vil være fokus på om DDU kan være med til at gøre en forskel for børnene. 

Der mindes om at koordinere med DDL og det er vigtigt at gøre det i trygge rammer.  

 

 

 

 



 

6. Eventuelt 

 

Intet. 

 

 
 


