Dato:
Tid og sted:
Tegnstyrer:
Referent:
Til stede:

Forhindret:

15 januar
10:00 – 14:00 i Zoom.
Emilo Christensen (EC)
Michael Steenberg
Jonas Elrum (JE), Emilo Christensen (EC), Sarah Severinsen (SS), Anette
Hermann (AH), Frederik Rudebeck (FR), Emma Tietze (ET), Michael
Steenberg (MS)
Nicklas Lejsgaard (NL)

1. Velkomst
•

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.

•

En tur rundt på bordet
Gennemgået uden nævneværdige bemærkninger.

2. Nyt fra sekretariatet
•

Min arbejdsuge
Fremover sidder MS ude i Brøndby en dag om ugen, primært om tirsdagen. Resten af
ugen vil MS være til rådighed for DDU i fuld tid og der bliver fortsat arbejdet både i
hjemmet og på kontoret i Brohusgade.

•

Møde med DUF
MS har været til møde hos DUF for at klarlægge rammerne for hvordan DDU mest muligt
kan ’leve’ videre hvis vi en dag ikke længere kan opfylde betingelserne fra DUF’s side.
Mødet var rigtigt godt og vi følger fortsat udviklingen.

•

Krænkelsessager
Et meget vigtigt emne. Vi skal huske at være opmærksomme på området og ’se efter’
hvis der foregår noget, vi ikke er trygge ved. Der er god kontakt med både DDL og DDI
herom og der snakkes om at gennemføre et DD3 Seminar senere på året med dette

formål.
En arbejdsgruppe er oprettet vedr. samværspolitik; SS, JE og AH.

3. Ansvarsområder
•

HR & økonomi (FR)
Ingen kommentarer.

•

Sociale medier (SS)
Vi skal være bedre til at bruge vores instagram og vi skal afklare hvad vi vil med vores
månedsvideoer.
Vedr. vores hjemmeside, så vil MS sørge for at andre end Simon Bak kan have adgang til
denne.

•

Medlemmer (AH)
Der er styr på den del, hvor der vil være fokus på DDUs fremtid. Der skal også arrangeres
en medlemsaften inden generalforsamlingen.

•

Ungdomsforeninger (ET)
Der er fokus på udviklingsseminaret. Programmet hertil er på vej, i samarbejde med MS
og der er allerede tilbagemelding fra nogle af klubberne. Der skal være fokus på
krænkelsessagerne i dele af seminaret.
I henhold til bæredygtighed hos lokalforeningerne, så er der også bekymring omkring
stabiliteten, hvilket kan true DDU’s eksistens qua. opfyldelsen af DUF’s betingelser.
Der er udtrykt bekymring for aktivitetsniveauet hos Tegnbølgen, ET vil følge op hertil.
Der er muligheder for oprettelse af en ungdomsafdeling i Århus, ET er også på sagen.
LadyLike har også talt om en mulig fusion med en anden lokalforening i
Københavnsområdet – vi følger med og får nok mere at vide til udviklingsseminaret.

•

Projekter (NL)
Vores projekter står lidt stille p.t. primært på grund af situationen med DDUs fremtid.

•

International (JE)
Ingen kommentarer p.t.

4. Kommende arrangementer
•

Udviklingsseminar 25-27 februar
Planlægningen er fuld i gang og hotellet er booket. Vi glæder os!

•

NBL 11-18 juli
Second announcement er på vej og der vil tilmeldingsfrister og tilmelding m.v. være
fastlagt. MS arbejder videre herom.

•

NUL 20-26 juli
Der er endnu ikke kommet information fra Norge, så vi afventer fortsat status.

•

Forældreweekend
Arbejdet hertil er fuld i gang og det bliver en rigtig god weekend! MS er på sagen.

•

Generalforsamling den 23. april
FR og EC er på sagen, sammen med LadyLike. Der er planlagt planlægningsmøde næste
torsdag.

5.

Andet

•

Arbejdsgruppe til udviklingsseminar
MS og ET er i gang.

•

Repræsentantskabsmøde på CBG
EC kontakter Serhat og kigger på nye kandidatmuligheder.

•

DUF delegeret møde
JE deltog i mødet – det var et rigtigt godt møde, hvor der blev talt meget om
samværspolitik, stigmatisering, unge i arbejde og om børnekonventionen. En ny

forkvinde blev valgt og der skal fokus på at få flere unge i arbejde.
•

Udflugt i maj
AH og JE er tovholdere. MS undersøger økonomien – Handicappuljen?

•

WFDYS GA og konference
Det er fortsat usikkert om det gennemføres. EC holder øje med udviklingen og holder MS
orienteret.
Datoerne er 19.-22. april 2022.

•

EUDY generalforsamling juni i Bulgarien
1.-5. juni 2022. Vi ved endnu ikke noget om det bliver fysisk eller online, JE og EC holder
øje.

•

DNUR 25-27 februar
DDU melder afbud, da vores udviklingsseminar er den samme weekend. ET laver video
herom til DNUR.

•

NUS til efterår
Vi afventer fortsat dato, MS arbejder videre med det. Emnet til NUS kunne være
’krænkelser’.

•

De små arrangementer
FR kigger på et tolkeetik-arrangement, hvor der vil være fokus på generel brug af
tolkning og processerne hertil.

•

VSA evaluering
Der satses på at denne er færdig inden udgangen af januar måned.

6. Eventuelt
Folkemøde
Der planlægges ikke folkemøde i år.

