
 

Dato:                        22/3-2022 

Tid og sted:           17:30-19:30 - Online på Zoom  

Tegnstyrer:          Sarah Severinsen (SS) 

Referent:           Michael Steenberg (MS) 

Til stede:  Emilo Christensen (EC), Sarah Severinsen (SS), Anette Hermann (AH), 

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

Forhindret:                           Jonas Elrum (JE), Nicklas Lejsgaard (NL) 

 

 

 

1. Velkomst 

 
● Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden anmærkninger.  

 

● En tur rundt på bordet 

Alle fik lidt tid til at fortælle om ’status’ i deres liv, til orientering. Generelt er det 

forskelligt hvordan man har det; nogle har det godt og glæder sig til de kommende 

opgaver, mens andre har svært ved at finde motivationen og ikke føler at tingene går 

deres vej p.t. Men fælles for alle er at de er glade for at de kan dele deres tanker i 

bestyrelsen, det vidner om et godt sammenhold. 

 

 

2. Nyt fra sekretariatet 
 

MS fortæller at der er kommet flere ’kommende aktiviteter’ på hjemmesiden, hvilket er 

utroligt dejligt at se efter så lang tid med Corona og dertilhørende udfordringer. Man 

mærker også at der er blevet mere travlt på sekretariatet og det er meget velkomment. 

 

Nordisk Børnelejr – økonomien er på plads og der er åbnet for tilmeldinger med frist den 

1. maj. Vi mangler fortsat generelle frivillige til at hjælpe til ved lejren, som vi tror på bliver 

en dejlig oplevelse.  

 

Nordisk Ungdomslejr – informationerne har været, og er, meget begrænsede så vi 

afventer fortsat mere information før vi kan åbne for tilmeldinger. Men der er allerede 

fundet dato mv og informationerne er på hjemmesiden. 

 



 

Verdensbørnelejren er der også åbnet for, vi er spændt på om der kommer tilmeldinger. 

 

Vi har intet hørt fra EUDY ifm. sommerens lejre. 

 

Vi afventer fortsat på årsregnskabet, MS er på sagen. 

 

Der har været udfordringer med Absalon 2.0’s bestyrelse og MS har været inde over for at 

hjælpe lidt til. Vi håber det har hjulpet og venter spændt på at se hvordan deres 

generalforsamling kommer til at forløbe. 

 

Ellers kører sekretariatet som det skal – der er snart ny omgang Handicappulje, som der 

skal ansøges til. Bl.a. til Nordisk børnelejr og øvrige aktiviteter i fremtiden. 
 

 

 

3. Ansvarsområder 

 
● HR & økonomi (FR) 

Der er intet nyt at berette, udover det MS har sagt. Vi afventer årsregnskabet. 

 

● Sociale medier (SS) 

SS ærgrer sig over at ingen bruger Trello, det gør det svært at holde overblik over 

opgaverne. SS har selv været syg på det seneste og har derfor ikke været så aktiv på de 

sociale medier, men der er opladet information om medlemsmøde på IG. 

Der opfordres til at MS skal sende mail til medlemmerne om medlemsmødet og senere 

om Generalforsamlingen. 

Ellers har der ikke været meget aktivitet. 

 

● Medlemmer (AH) 

Der er intet nyt at berette, udover at der snart er medlemsmøde, som vi glæder os til. Det 

er vigtigt at medlemmerne også får taletid ifm. DDUs fremtid. 

 

● Ungdomsforeninger (ET) 

Alle er enige om at det var et rigtigt godt ungdomsforeningsseminar. Især fordi der var 

mulighed for at få lagt kortene på bordet, især fra lokalforeningernes side, og få talt om 

tingene. Bestyrelsen føler at de deltagende lokalforeninger har rykket sig tættere på DDU 

efter seminaret, hvilket er rigtigt dejligt. Nu skal der fokus på holde kontakten endnu 



 

bedre ved lige. 

LadyLike har overstået deres generalforsamling.  

FR og SS deltager i Absalon 2.0’s generalforsamling. 

AH og EC deltager i TegnBølgens generalforsamling. 

  

● Projekter + Politik (NL) 

P.t. har vi fokus på DDUs fremtid, som jo er et projekt i sig selv. Derefter er der snart 

mulighed for at søge om midler fra Handicappuljen, så vi kan begynde at overveje hvilke 

projekter vi vil arbejde med i den her forbindelse.  

Der er kommet et nyt, udefrakommende, projekt – HumAID. Det er startet af en 

kandidatstuderende fra SDU, der vil bygge en tegnsprogsoversættelsesfunktion, der kan 

tolke fra tegnsprog til tekst/tale og omvendt. Projektet har allerede nået meget i dets 

korte levetid. MS er med som ’konsulent’ for projektet og sørger for at tage fat på 

relevante personer, der kan hjælpe projektet og sikre at tegnsproget er korrekt.  

 

● International (JE) 

Vi er i gang med de forskellige lejre og der er ikke kommet nyt fra WFDYS vedr. den 

online konference. 

Vi undrer os over at der ikke er nyt fra EUDY’s lejre, udover generalforsamlingen som vi 

helt sikkert vil deltage i. 

Vi skal også småt i gang med at planlægge DNUR-møde og NUS til efteråret.  

 

 

4. Kommende arrangementer 

 
● Medlemsmøde (EC) 

Vi håber på at der kommer flere tilmeldinger snart.  

Der tales om at det er vigtigt at medlemmerne kan komme med deres tanker og 

holdninger før vi melder ud med evt. forslag fra DDU’s side. 

 

● DDU generalforsamling den 23. april 2022 (EC) 

Det hele kører som det skal. Vi mangler dog en referent, men det skal nok komme. 

 

● Folkemødet (EC) 

Der er sørget for transport og logi til ET, via. DDL. Det er stadig usikkert om FR og EC 

deltager, men vi følger situationen. 

 



 

 

5. Andet  

 
● Evaluering fra forældreweekend (EC) 

Der har netop været forældreweekend, et arrangement sammen med DDL.  

Efterfølgende er det kommet frem at der er nogle ting, som DDUs bestyrelse gerne vil 

tage op sammen med DDL. Bestyrelsen tager derfor henvendelse til DDL herom.  

Der skal oplyses at sekretariatslederen (MS) ikke deltog i dette punkt, da MS var en af 

arrangørerne. 

Sprogpolitikken skal tydeliggøres lidt mere ved den slags arrangementer, ellers var det en 

god weekend. 

 

● Årsberetning (EC) 

Flere mangler stadig at skrive deres del af årsberetningen. Vi ser meget gerne at man er 

færdig med dette senest udgangen af ugen, så MS kan samle det hele ind til et samlet 

dokument. 

 

 

6. Eventuelt 

 
Samværspolitikgruppen opdaterer deres arbejde ved AH og EC fortæller lidt om arbejdet i 

den overordnede samværspolitikgruppe med DDL, DDI og udvalgte lokalforeninger. 

AH deltager til SUMH’s generalforsamling. 

Der blev igen, hurtigt, taget en runde for at lodde stemningen for om man ville fortsætte i 

bestyrelsen ved generalforsamlingen.  

Vi har måske fundet en repræsentant til Castberggaards hovedbestyrelse 

 

 


