
 

Dato:  25/10 2021 

Tid og sted:   17-21 - Online møde på Zoom  

Tegnstyrer:    

Referent:    

Til stede:                        (EC), Emma Tietze (ET), Michael Steenberg (MS), Jonas 

Elrum (JE) frederick Rudebeck (FR) Anette Herman Nielsen (AHN)  

Forhindret:  Nicklas Lejsgaard (NL), Sarah Severinsen (SS), Emilo Christensen (EC)  

 

 

 

1. Velkomst 
● Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt uden anmærkninger. 

 

● En tur rundt på bordet 

 

ET beretter at EC er sygemeldt til og med 1. januar. Dog tager EC med til DNUR-mødet i 

Stavanger, sammen med Nicklas. SS er stadig på orlov fra bestyrelsen. 

 

Resten af bestyrelsen har ingen bemærkninger udover at de alle er ved godt mod. 

 

 

 

2. Nyt fra sekretariatet 

 

Der er booket til udviklingsweekend den 26.-27. februar, hvor hele bestyrelsen og 2 

repræsentanter fra hver ungdomsklub er inviteret. Der skal vi drøfte DDUs fremtid og 

hvilke tilbud vi kan lave for vores medlemmer. Det kommer til at foregå i København. MS 

og ET er på sagen. 

 

Der er udmeldt ’First Announcement’ i forbindelse med Nordisk Børnelejr 2022. Location 

er fundet og arbejdsgruppen skal lige have fundet lidt flere medlemmer. AH og MS er på 

sagen.  

 

Forældreweekend – der er booket til forældreweekend den 18.-20. marts 2022. Det 

kommer til at foregå på Danhostel Faxe, hvor der er plads til 10 familier plus frivillige. 

Der kommer mere herom senere. 

 



 

Der skal snart udtænkes muligheder for at give støtte til DDU. Gerne inden jul. 

 

Økonomien er der styr på, dog skal der desværre regnes med et underskud for 

regnskabsåret 2021 grundet det meget lave antal af aktiviteter. 

 

3. Ansvarsområder 

● HR & økonomi (FR) 

Intet at berette herfra, udover de ting der allerede er nævnt i forrige punkt. 

 

● Sociale medier (SS) 

ET påpeger at aktivitetsniveauet er ret lavt. Der skal kigges på muligheden for at lave en 

støttevideo, hvor man vil gøre opmærksom på at man kan donere penge til DDU. AH 

tænker på en serie af adventshistorier til børn.  

 

● Medlemmer (AHN) 

Der skal arrangeres medlemsaften og AH har brug for hjælp hertil. MS hjælper gerne til. 

 

● Ungdomsforeninger (ET) 

Der er ikke noget nyt herom endnu – men fokus er på udviklingsseminaret. 

 

● Projekter + Politik (NL) 

MS beretter at Ghanaprojektet stopper. Tilslutningen fra den danske side af projektet er 

alt for lav.  

Der er taget kontakt til Nationalmuseet for at høre om man er klar til at gå videre med 

tilgængelighed for folk med høretab.  

Ungdomsambassadørprojektet – MS sørger for at få de relevante ansøgninger sendt 

afsted. 

Kultur og Handicap-projektet er gået i stå. Vi afventer til når SS er tilbage igen. 

 

● International (JE) 

EUDY’s generalforsamling er gået fint. Der er ikke yderligere informationer. 

 

 

4. Kommende arrangementer 
 



 

Netværksmøde/weekend med ddl (AH)  

Det gik meget godt, fik en masse gode erfaringer med derfra. Der er enighed om at hvis 

der er muligheder for det, så skal man have fokus på evt. samarbejde mellem de to 

organisationer. 

 

- 4. December 2 begivenheder i 2 byer (AH)  

Der er styr på det og der arbejdes sammen med Cathrine Mejdal fra DDL om projektet.  

 

- 22 - 23 januar: forældre weekend i Odense (AH)  

UDSAT til 18.-20 marts. MS er også på sagen sammen med Cathrine Mejdal fra DDL. Der 

kommer nyt herom i løbet af december/januar måned. 

 

- 1. dec Online foredrag med Lea (JE) 

JE er på sagen. 

 

- DUF Delegretmøde 4. december  

JE deltager og sørger for tegnsprogstolk. 

 

 

5. Andet  
MS gør opmærksom på at bestyrelsesmedlemmerne skal huske på at opdatere hinanden 

hvis der er travlhed eller lign. På den måde kan vi nemmere supplere hinanden, hvis der 

er behov for det. 

 
 

6. Eventuelt 

 
 


