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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2017 for Dan-

ske Døves Ungdomsforbund. 

 

Årsrapporten aflagt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 

2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt efter 

årsregnskabsloven. 

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, 

finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indehol-

der en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse. 

 

København, den 21. marts 2018 

 

Administrator 

 

 

Michael Weber Steenberg 

 

Bestyrelse: 

 

 
Emilie Mahler  Andreas Kronlund Josefine Steenberg 
formand 

 

 

Mark Berry Mads Jensen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
Til bestyrelsen i Danske Døves Ungdomsforbund 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døves Ungdomsforbund for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, penge-

strømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danske Døves Ungdoms-

forbund aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Danske 

Døves Ungdomsforbund aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen 

udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 

21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. 

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 

”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Danske Døves Ungdoms-

forbund i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske for-

pligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Danske Døves Ungdoms-

forbund evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er 

relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 

medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Danske Døves Ungdomsforbund, indstille 

driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil af-

dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af be-

svigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 

træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi 

faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er hø-

jere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon-

trol. 

 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af Danske Døves Ungdomsforbund interne kontrol. 

 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Danske 

Døves Ungdomsforbund evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-

skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 

konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions-

påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Danske Døves Ungdoms-

forbund ikke længere kan fortsætte driften. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-

heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-

mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 

og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 

fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger 

i henhold til årsregnskabslovens regler. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i [årsregnskabslo-

ven]. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 



Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017                                                                           9  

 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 

og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revi-

sionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvalt-

ningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de ud-

valgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-

lig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 

systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-

gen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 

bemærkninger, skal vi rapportere herom. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

København, den 21. marts 2018 

 

TT Revision 

statsautoriseret revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 29 16 85 04 

 
 
 
Torben Peter Madsen 
statsautoriseret revisor 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING 

 

Årsberetninger fra sekretariatet og de enkelte udvalg. 

 

Formandens beretning 

2017 har været et stort år for DDU hvor DDU endelig fik et overordnet mål, som den forrige 

bestyrelse fik udarbejdet sammen med et arbejdsprogram som har hjulpet os at arbejde hen 

imod - og DDU er fortsat opmærksom på de tre overordnede ord; DEBATSKABENDE, KOMPETEN-

CEUDVIKLENDE og INDDRAGENDE. Det har medført at DDU har arrangeret mange relevante ar-

rangementer - som gavner både DDUs medlemmer og ungdomsforeninger, specielt med fokus 

på kompetenceudviklingen som manglede i 2016. 

2017 har også været et år hvor DDU oplevede et stort skifte i bestyrelsen samt en ny formand. 

Det store skifte har medført en masse nye tanker og spændende udfordringer, såsom at være 

bevidste om at inddrage andre regioner, især Jylland, som har følt sig forsømt. Jeg er også blevet 

mere bevidst om at lade DDU være gennemsigtig for alle - så vi bedre kan forstå hinanden på alle 

planer. 

Disse udfordringer har været ret spændende, men også skræmmende hvor vi senere på året 

skulle forholde os til DDUs økonomi, som viste sig at vi måtte drøfte en svær beslutning, som 

medførte til opsigelse af vores tidligere ungdomsmedarbejder. Vi troede at denne svære beslut-

ning skulle være overstået, men det viste sig at være sværere hvori vi fik et brev med et mindre 

sum af indskuddet fra Dansk Ungdoms Fællesråd - som har betydet for vores overvejelser om-

kring vores sekretariatsleders ansættelse samt DDUs økonomi på sigt. Som vi allesammen alle-

rede er indforstået med DDUs motto, som står “Sammen står vi stærkest” - men dette motto 

mærkes virkelig indvendigt nu hvor denne svære stund har bragt DDU tættere sammen med 

DDUs medlemmer og ungdomsforeninger som netop har været med til at motivere mig som for-

mand til at gøre hvad der er bedst for DDU - og på trods af det, er jeg derfor fortsat optimistisk - 

og tror på hvis alle fra begge parter, såsom medlemmer, ungdomsforeninger samt selve DDUs 

bestyrelse gør en indsats, skal det nok gå. Men vi har stadig lang vej endnu. Husk at DDU også er 

din! 

God læselyst! 
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Sekretariatets beretning 

Året har været præget af den nye medlemsstruktur, hvor der er lavet en aftale med DDL og vores 

lokale ungdomsafdelinger om at vi alle indgår i en samlet medlemsstruktur for at skabe et større 

overblik over medlemsstrukturen og for at skabe større samhørighed mellem medlemmer, lokale 

afdelinger og landsforbund. Arbejdet er næsten færdigt og selvom det har medført et betydeligt 

tab af støttemedlemmer, håber vi at få flere støttemedlemmer tilbage med tiden. Arbejdet med 

den nye struktur er fortsat i gang og vi satser på at det hele kører smertefrit fra starten af 2019. 

De øvrige opgaver omkring drift og projekter er der ikke blevet ændret meget ved i løbet af 2017. 

Vores økonomi har ikke været god. Vi har fået færre tilskudsmidler fra DUF, hvilket bl.a. har med-

ført at vi har fået underskud i regnskabsåret 2017. Derfor har man valgt at tage den konsekvens 

at vi ændrer i sekretariatslederens arbejdstid. Fra den 1. maj 2017 bliver arbejdstiden nedsat fra 

37 timer til 20 timer om ugen – så budgettet for 2018 bliver overholdt. Målet er at der ikke skal 

minus på bundlinjen. 

Vi har også måttet sige farvel til vores børne- og ungdomsmedarbejder i foråret 2017 for at spare 

penge. 

I løbet af 2017 er arbejdspladsen også blevet flyttet – sekretariatslederen sidder nu sammen med 

DDL på 4. sal på Brohusgade 17. De gamle lokaler på 5. sal deles nu med Idrætsforeningen Døva-

nia og DDL. Sekretariatet er meget tilfredse med løsningen. 

 

Bestyrelsen generelt 

Den nye struktureringsform fra tidligere bestyrelse for alvor trådte i kraft - og det blev til to teams 

bestående af Medlemmer og Ungdomsforeninger for at opnå intern sparring og motivation. 

DDUs bestyrelse har i 2017 afholdt 5 bestyrelsesmøder. 

 

Arrangementer i 2017, herunder midler fra Handicappuljen 

DDU plejer at søge om midler fra Socialministeriets handicappulje, til arrangementer - og der blev 

søgt om følgende arrangementer. Derudover er der også et par arrangementer som blev arran-

geret på DDUs egenkapital. 
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Der blev søgt om at gennemføre 9 forskellige aktiviteter, hvoraf 3 af dem blev afvist af Socialmi-

nisteriet. Vi har selv måttet aflyse et arrangement, mens 5 blev gennemført. Her er et kort re-

sume af de 5 arrangementer – samt et udpluk af de øvrige arrangementer der er gennemført i 

løbet af 2017; 

 

Uddannelsesmesse 

Hensigten var at give døve og hørehæmmede, og herunder CI-brugere en større indsigt i deres 

egne muligheder på uddannelsesmarkedet. I Danmark findes der en almindelig uddannelses-

messe samt ug.dk, men det kan være svært for en at vurdere hvad man som døv kan. Det gik 

også ud på at inspirere dem om hvad de kan blive. Kort sagt var arrangementet supergodt, men 

fremmødet var ikke imponerende med flere afbud på trods af den høje efterspørgsel. Men der 

var kæmpe ros fra deltagerne; næste gang må der gerne være større med flere uddannelser 

(håndværkere m.m.), herunder arbejdsmuligheder og gerne samtidigt med et døvearrangement, 

evt. volleystævne. 

 

Lederkursus 

Lederkurset blev gennemført i København hvor der var 20 deltagere. Fokusemnet var førstehjælp 

indenfor fysisk og delvist psykisk - samt konflikthåndtering. Det var et succesfuldt kursus, men 

dog ønskede deltagere at der kunne tages mere fokus på den psykiske del. Derudover var kon-

flikthåndtering-workshop yderst populær at det blev ønsket om at det skulle genarrangeres i lø-

bet af året. 

 

Ude i naturen 

Eftersom der havde været en stor interesse og efterspørgsel for en type arrangement, der har 

noget med natur og ’overlevelse’ at gøre. I den forbindelse havde vi fået stablet et arrangement 

på benene, som vi endte med at kalde ’Ude i natur’ og varer en hel weekend, 29. september til 

1. oktober 2017. 

Formålet med ’Ude i natur’ var, at det skulle udfordre deltageres evne til at komme ud af deres 

komfort zone og at ”overleve” eller rette klare sig ude i natur. Samt at gøre oprør med 
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mobilkultur som man ofte ses nu her i dag, og dette gøres ved at opfordre deltagere til at aflevere 

deres mobil til den ansvarlige. 

Til ’Ude i natur’ har kun 6 personer tilmeldt sig, hvilket var lidt mindre end halvdel, som der er 

plads til (plads til 15 personer). Vi havde ikke rigtigt affundet os med, hvilke årsager der er til, at 

der ikke kom flere deltagere, men det formodes at skylde, at det var et dårligt tidspunkt. 

’Ude i natur’ blev gennemført med en få antal af deltagere, og der var meget blæsende og reg-

nende vejr som skyldte, at kajak, som mange havde set frem, blev aflyst. På trods af havde del-

tagere alligevel formået at holde stemningen højt og få mest muligt ud af det, og dette medførte, 

at ’Ude i natur’ blev til en succes! 

Frivillige på arrangementet blev glade for at have modtaget mange gode, positive feedback på, 

hvordan et lignende arrangement kan arrangeres næste gang. Både de frivillige og deltagerne er 

enige om, at de havde nødt weekenden på trods af trælse vejrforholdene og vil gerne gentage 

dette lignende aktivitet igen, evt. mere udfordrende. 

 

Kønsforskelle 

Et arrangement, der handler om de nye begreber indenfor menneskets opfattelse af sig selv – 

kan man kun være mand eller kvinde? Er der ikke andre muligheder? Den lokale ungdomsafdeling 

i Vejle, Tegnbølgen, tog sig af arrangementet og det blev gennemført med succes. 

 

Ungdomsforeningsseminar 

Ungdomsseminaret 2017 forløb over 2 solrige efterårsdage med god succes. Vi modtog folk fra 

morgenstunden til en præsentation af repræsentanterne fra de 5 forskellige foreninger der del-

tog; Danske Døves Ungdomsforbund, LadyLike, Absalon Ungdomsklub, Danske Døves Studenter-

forening og Tegnbølgen. Efter de fyldestgørende præsentationer fra foreninger om hvordan det 

går, og hvilke udfordringer de står med gik vi straks i gang med en Kahoot om DDU for at sætte 

stemningen højt inden vi begav os til at snakke om arbejdsprogrammet for 2018-2020. Efter en 

god og diskussionsrig start på morgenen tog alle de deltagende ud på en gåtur til stranden, efter 

frokosten, hvor der blev præsenteret nogle teamworkøvelser for at ryste folk sammen og give en 

forsmag på en spirende idé om en foreningskamp i fremtiden. Da alle kom tilbage fyldt med frisk 

luft gik vi i gang med oplægget fra DDU’s sekretær, Michael, der snakkede om persontyper. De 
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deltagende deltog meget aktivt og tiden blev brugt til det fulde, inden vi gav folk fri kl. 18. Heref-

ter var der middag og efterfølgende fritid hele aftenen til enten at tage i spa og/eller snakke 

internt mellem foreningerne. Næste morgen efter morgenmaden, mødte alle kl. 9 til et oplæg 

om ”Hvad er en frivillig?” af Frederik Andersen fra DUF. De deltagende deltog meget aktivt i mø-

det indtil det skulle slutte kl. 12 med en opsamling af weekenden. Den generelle opfattelse var 

meget positiv, i særdeleshed var persontype-oplægget det især succesfulde i de deltagendes 

øjne. Dels fordi det var på tegnsprog, men også fordi det var noget der kunne bruges intent i 

bestyrelserne ifm. eventuelle konflikter. Til slut var der frokost kl. 14 hvor man kunne tage hjem 

bagefter eller blive lidt længere for at gå i spaen 

 

Generalforsamlingen 2017 

I 2017 blev generalforsamlingen afholdt i København på DDUs egen regning - dvs. der var ingen 

samarbejde med en ungdomsforening. Den første tanke var samarbejdet med Absalon, men 

grundet udfordringer hos Absalon, besluttede DDU at styre det selv. 

Generalforsamlingen blev gennemført uden problemer, selvom der var færre fremmødte end 

normalt - og at årsregnskabet var forsinket, men dog med accept fra medlemmernes side. Efter-

følgende blev der inviteret til lille fest på Absalon for alle, som var succesfuldt. 

 

Døves Kulturdag i Århus 

Der var ingen tvivl om at DDU skulle være med til Døves Kulturdag i Århus - og vi fik en bod hvor 

vi fik mulighed for at synliggøre organisationen. Vi lavede også konkurrencer, solgte bøger “Red-

det af tegnsprog” til gode priser samt en masse gode og reflekterende diskussioner med andre 

der kom forbi vores bod. Dagen afsluttedes med udleverede præmier til dem, som har vundet 

vores konkurrence. Vi ser frem til næste Døves Kulturdag! 

 

Distortion 

Både den 31. maj og 1. juni skød Distortion 2017 i gang – og formålet var at synliggøre tegnsprog 

og lære folk tegnsprog i uformelt omfang – og de kunne deltage i konkurrencen om middag for 

2. Vi havde 2 vindere. Arbejdsgruppen bestod af 4 personer inkl. en fra bestyrelsen. De sørgede 

for planlægning og praktiske ting såsom at finde frivillige, skaffe bluser, indkøb mm. Under disse 
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to dage hvor Distortion foregik, var der 7 frivillige pr. dag - med henblik på at mange frivillige 

skulle være spredt ud som muligt hvilket var ideelt. Arrangementet blev rundet af med en middag 

for frivillige der gjorde en stor indsats. Selve konceptet og gennemførelse af arrangementet var 

en stor succes at vi gerne vil arrangere det igen i 2018 - med en tanke om at det er DDU’s med-

lemmer som sørger for det samt der vil være en tovholder fra DDU-bestyrelsen som støtte. 

 

Skattekursus 

Grundet den store succes fra forrige skattekursus blev der besluttet om at arrangere endnu et 

skattekursus - med samme indhold af programmet og oplægsholderen som har en stor viden 

indenfor skatteområdet. Formålet med arrangementet var at genbruge tanken om der er mange 

unge, som ikke er helt trygge ved at navigere sig rundt på www.skat.dk. Tingene som evt. hoved-

kort, bikort, frikort samt års- og forskudsopgørelse, fradrag mm. kan være meget forvirrende. På 

trods af at der er enkelte vejledninger i brug af siden, vil der været godt med et kursus på basis 

af tegnsprog med mulighed for uformelle spørgsmål og dialog. Arrangementet i samarbejde med 

Absalon, var blevet gennemført med en stor succes på ca. 35 fremmødte. Deltagerne har haft en 

stor fornøjelse af oplægget, og har fået meget stort ud af det. Vi blev opfordret til at arrangere 

et nyt skattekursus med henblik på uddybelse og evt. fortsættelse af nogle områder såsom fonde 

og aktier. Men dog i 2018 vil dette kursus af samme indhold og oplægsholder også arrangeres i 

Jylland i samarbejde med TegnBølgen. 

 

Kursus i psykisk førstehjælp 

Efter dette forrige lederkursus indenfor førstehjælp ønskede medlemmerne et mere fokus på 

den psykiske del, blev vi derfor hurtigt enige om at arrangere et kursus i psykisk førstehjælp. 

Arrangementet anses som et kæmpesuccesfuldt arrangement med stort fremmøde. Der var 

mange støttemedlemmer som ønskede at kunne få den slags mulighed, og der blev også åbnet 

for muligheden. Men dog var der bittert at selve på dagen kom der flere afbud, som DDU kunne 

have sparet for. Men vi er heller ikke i tvivl om at arrangere det igen. 
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TEAM Ungdomsforeninger 

Ungdomsforeningerne er fortsat vigtige for DDU. Der blev arrangeret et ungdomsforeningsmøde 

i starten af året hvor alle bestyrelsesmedlemmer fra hver ungdomsforening mødtes og fik et par 

gode oplæg om brug af sociale medier fra DUF. De var rigtigt glade for at møde hinanden - og fik 

også en god snak om den nye kontingentmodel og om at genoptage konceptet af “Bykamp” hvor 

ungdomsforeningerne skal dyste mod hinanden. 

I løbet af året har DDU taget ude på “Tour de Ungdomsforeninger, og fik mulighed for at opnå et 

uddybende samarbejde på tværs. 

 

Medlemsaften 

Det var efterhånden længe siden sidst DDU havde arrangeret en medlemsaften, derfor blev der 

drøftet beslutning om at arrangere en medlemsaften med henblik på at inddrage medlemmer 

samt diskutere om arbejdsprogrammet for 2018-2020. Mere herom. Fremmødet var ikke godt 

(ca. 4 deltagere), og det var også dels fordi det foregik i december hvor alle havde travlt - og det 

vil vi tage med i baghovedet fremover. Men dog fik vi en masse inputs på trods alt, som vi kan 

arbejde videre på. Undervejs blev der også serveret for æbleskiver og have plads for hygge. 

 

Udvalgsarbejde: 

 

Arbejdsprogram 2018-2020 

Udvalget “Arbejdsprogram 2018-2020” blev stiftet med henblik på at udarbejde et opdateret Ar-

bejdsprogram der gjaldt 2016-2018. Udvalget bestod af Emilie Mahler som DDU-repræsentant, 

Rikke Hansen som Jylland-repræsentant samt Andreas Kronlund der repræsenterede Sjælland. 

Der blev afholdt et par korte møder over Skype med henblik på at inddrage alle regioner på bedst 

mulig vis. Inden årets udgang blev der afholdt en medlemsaften (mere herom) hvor der også 

handlede om arbejdsprogrammet hvori medlemmerne fik mulighed for at have indflydelse på 

hvilke retningslinjer DDU skal være opmærksom på. Samt ungdomsforeningerne fik også en mar-

kant indflydelse på det til Ungdomsforeningsseminar hvor der også var afsat tid til diskussion om 

det. 
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Økonomiudvalget 

Som tidligere beskrevet, så har økonomien haft det hårdt i 2017. Der er blevet arbejdet på at 

spare der, hvor vi kan. Og der er blevet lagt et budget for 2018, hvor målet er at få regnskabsåret 

til at gå i nul. 

 

DD3-udvalg  

Der blev stiftet et lille udvalg bestående af formænd fra Danske Døves Ungdomsforbund, Danske 

Døves Landsforbund og Danske Døves Idrætsforbund med henblik på et tæt samarbejde frem-

over, og evt. sparre med hinanden om forskellige problemstillinger som alle 3 organisationer op-

lever. Der aftales om et nyt møde i 2018 for evt. uddybende handleplan. 

 

Internationalt udvalg 

Der er også sket spændende ting på den internationale plan. 

I Danmark har Castberggaard (Døves Højskole, ved Hedensted) igen arrangeret et Erasmus+ pro-

jekt, der varede to uger fyldt med langt workshop/kursus som gik ud på at styrke det nationale 

organisationsarbejde i de mindre EU-lande som fra Danmark, Tjekkiet, Holland, Portugal og Est-

land. Det har været et hårdt og sjovt, men udbytterigt ophold for de danske 5 DDU-medlemmer, 

der deltog. 

På den nordiske plan blev der gennemført 2 DNUR-møder (Dövas Nordiska Ungdomsråd) i løbet 

af år 2017. Det første møde foregik i Finland hvor der også var Nordisk Ungdomsseminar - som 

blev arrangeret af Finland. DNUR-mødet var succesfuldt, og der blev diskuteret om mange spæn-

dende ting, fx om lejrene, CODA børn mm. De danske repræsentanter i mødet var Emilie Mahler 

og Benjamin Trock. Det andet møde foregik i Stockholm i samarbejde med SDUF (Sveriges Dövas 

Ungdomsförbund) hvor mødet også på et tidspunkt intergretede med DNR (Dövas Nordiska Råd). 

Den danske repræsentant var atter Emilie Mahler, som nu fremover påtager sig rollen som 

DNUR-koordinator sammen med DDUs sekreaterietsleder da Benjamin Trock i løbet af året har 

valgt at trække sig fra rollen. På nuværende tidspunkt er Danmark stadig vært for DNUR, men vil 

dog overlade det til Norge som bliver det næste værtsland - og overladelsen vil foregå ved Nor-

disk Kulturfestival. Derudover blev arbejdsgruppen for Nordisk Ungdomslejr oprettet med 
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henblik på at arrangere lejren i værtslandet, Danmark til sommer 2018 - med tema som “Kend 

dine rødder”. 

På det europæiske plan deltog Andreas Kronlund som DDU-repræsentant i generalforsamlingen 

for EUDY (European Union for the Deaf Youth). Et dansk DDU-medlem stillede op til bestyrelsen, 

men blev desværre ikke valgt ind. 

På verdensplan har DDU fortsat Ghana-projektet på trods af den svære stund hvor GNAD-YWs 

formand og den største drivkræfter i projektet, Benjamin Kwadwo Bekoe som desværre gik bort 

i 2016. Hans dødsfald har medført skæve tidsplaner i slutningen af året 2016 - men fik redt tråden 

i starten af året 2017 hvor en lejr i Ghana blev gennemført med hjælp fra Andreas Kronlund og 

Nelli-Sofia Tarvajärvi som også er med i projektet. Under lejren blev der valgt en ny bestyrelse 

hvorefter de løbende har fulgt op hos forskellige regioner med henblik på små workshops og 

opdateringer fra andre “ungdomsforeninger” rundt i Ghanas regioner. 

I foråret 2017 kom formanden, Richard og næstformanden, Linda af GNAD-WY (vores partner-

skab for projektet) på besøg i København, og deltog i DUFs internationale workshop hvor man 

lærte om hvordan man planlagde og at skrive en ny ansøgning. Under workshoppen fik DDU og 

GNAD-WY styrket partnerskabet. Efter workshoppen blev der lidt kamp om at afslutte projektet, 

hvor der kom flere udfordringer samt man skulle indgive en rapport til DUF i slutningen af 2017, 

og hermed skrive en ny ansøgning til fortsættelse af projektet. 

På nuværende tidspunkt har en organisation i det nordlige Ghana styrke, og det kører som det 

skal på grund af samarbejdet mellem Ghana-projektet og GNAD-WY. Men dog er der stadig en 

del udfordringer som skal løses. Det er som sagt et projekt, som også skal have plads til udfor-

dringer, problemløsninger og sejrer. 

 

Medlemsarbejde 

Der er foretaget en større oprydning i vores medlemsregister. Pr. 1.1.18 har vi 187 aktive med-

lemmer, hvoraf 6 er bosat i udlandet. 107 af medlemmerne er under 25 år og der er lidt flere 

medlemmer af hunkøn. Geografisk er der flest medlemmer i Storkøbenhavn, mens de jyske med-

lemmer er koncentreret omkring Vejle. Medlemsantallet er fortsat stigende for 2018. 

Der er desværre ikke så mange støttemedlemmer grundet den nye strukturform, men vi er for-

trøstningsfulde og regner med at få flere medlemmer i løbet af 2018. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 

1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdoms-

formål, samt årsregnskabsloven. 

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  Årsrapporten er aflagt i danske kro-

ner. 

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-

guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-

ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-

porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Udgifter 

Udgifter omfatter bl.a. omkostninger til administration, lokaler, kontingenter mv. Udgifter indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 
Skat 

 Foreningen er ikke skattepligtig. 

 

BALANCEN 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 
 Hensættelser 

Tilskud fra fonde og foreninger, som ikke er anvendt i regnskabsåret og som tilskudsyder har 

accepteret overført til næste år. 
 

 Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE
1. januar - 31. december

Note 2017 2016

Kontingentindtægter 1 55.113 69.100
Tilskud mv. 2 460.726 486.795
Indtægter vedr. lejre, konferencer mv. 3 320.793 390.035
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 836.632 945.930

Kontingenter, DUF mv. 4 10.903 13.817
Udgifter vedr. lejre, konferencer mv. 3 307.815 423.202
Møder, internationalt arbejde mv. 5 24.364 18.005
AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT 343.082 455.024

DÆKNINGSBIDRAG 493.550 490.906

Lønninger og personaleomkostninger 6 408.439 405.066
Lokaleomkostninger 7 59.881 68.648
Administrationsomkostninger 8 121.633 167.921
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT 589.953 641.635

ORDINÆRT RESULTAT -96.403 -150.729

Finansielle indtægter 0 0
Finansielle udgifter 4.003 3.212

ÅRETS RESULTAT -100.406 -153.941

Antal godkendte medlemmer under 30 209 184

Antal medlemmer i alt 336 286

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2017 2016

Tilgodehavender 11 11.000 24.340
TILGODEHAVENDER I ALT 11.000 24.340

Kassebeholdning 2.831 2.831
Indestående i Nordea 12 946.285 1.004.596
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 949.116 1.007.427

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 960.116 1.031.767

AKTIVER I ALT 960.116 1.031.767

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017
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BALANCE  31. DECEMBER

PASSIVER Note 2017 2016

Egenkapital pr. 1. januar 588.892 742.833
Overført af årets resultat -100.406 -153.941
EGENKAPITAL I ALT 488.486 588.892

Hensættelser / øremærkede tilskud 13 37.943 36.949
HENSÆTTELSER I ALT 37.943 36.949

Anden gæld 14 433.687 405.926
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 433.687 405.926

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 471.630 442.875

PASSIVER I ALT 960.116 1.031.767

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Note 2017 2016

Resultat før afskrivninger -100.406 -153.941
Ændring i tilgodehavender 13.340 36.660
Ændring i gæld og hensættelser 28.755 64.623
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET -58.311 -52.658

ÆNDRING I LIKVIDER -58.311 -52.658

Likvider primo 1.007.427 1.060.085
LIKVIDER ULTIMO 949.116 1.007.427

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017
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NOTER

2017 2016

1. KONTINGENTER
Aktive medlemmer 41.813 48.400
Støttemedlemmer 13.300 20.700

55.113 69.100

2. TILSKUD MV.
Gaver, salg og andre tilskud 70.752 11.795
Modtaget DUF-tilskud i året 389.974 475.000

460.726 486.795

3. LEJRE OG KONFERENCER MV.

Foredrag med Adam Kosa
Indtægter, deltagergebyr 0 980
Udgifter 0 -13.462

0 -12.482

Europæisk junior/børnelejr
Indtægter, deltagergebyr 0 4.372
Tilskud 0 7.275
Udgifter 0 -6.419

0 5.228

Nordisk Juniorlejr
Indtægter, deltagergebyr 0 21.300
Udgifter 0 -17.417

0 3.883

Europæisk Ungdomslejr
Indtægter, deltagergebyr 0 6.681
Udgifter 0 -6.708

0 -27

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017
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NOTER

2017 2016

Det Nordiske Ungdoms Rådsmøde (DNUR)
Udgifter (tidligere år) 0 -11.005

0 -11.005

Nordisk Ungdomsseminar (NUS)
Indtægter, deltagergebyr 4.500 900
Udgifter -4.916 0

-416 900

Ungdomsforeningsseminar
Fonde og legater 46.800 43.616
Udgifter -40.983 -42.650

5.817 966

Lederkursus
Indtægter, deltagergebyr 1.000 0
Tilskud fra Handicappuljen 14.010
Udgifter -27.540 0

-12.530 0

CODA lejr
Fonde og legater 30.000 0
Udgifter -4.078 0

25.922 0

Ud i naturen
Indtægter, deltagergebyr 400 0
Tilskud fra Handicappuljen 12.750 0
Castberg 9. Ø. 9.006
Udgifter -4.496 0

17.660 0

Psykisk førstehjælp 
Indtægter, deltagergebyr 1.000 0
Tilskud fra Handicappuljen 40.000 0
Udgifter -29.030 0

11.970 0

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017
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NOTER

2017 2016

Nordisk Ungdomslejr
Indtægter, deltagergebyr 0 50.881
Udgifter -15.048 -59.519

-15.048 -8.638

Konflikthåndtering
Indtægter, deltagergebyr 210 0
Udgifter -1.146 0

-936 0

EDSU
Fonde og legater 76.860 0
Udgifter -69.036 0

7.824 0
Kønsforskelle
Indtægter, deltagergebyr 250 0
Tilskud fra Handicappuljen 12.250 0
Udgifter -13.741 0

-1.241 0

Hadicappulje 2016
Diverse -2.279 0
Tilskud 0 0

-2.279 0

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017
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NOTER

2017 2016

Overskrid din grænse
Indtægter, deltagergebyr 0 300
Tilskud fra Handicappuljen 0 15.000
Udgifter 0 -15.325

0 -25

Donorbarn
Indtægter, deltagergebyr 0 2.100
Tilskud fra Handicappuljen 0 28.959
Udgifter 0 -31.059

0 0

DNUR møde
Tilskud 48.907 16.057
Udgifter -49.023 -16.057

-116 0

Ghana projekt
Tilskud DUF 0 166.699
Udgifter -31.500 -149.687

-31.500 17.012

WIGN
Tilskud 0 7.500
Udgifter 0 -8.876

0 -1.376

Skattekursus
Indtægter, deltagergebyr 0 515
Tilskud fra Handicappuljen 0 2.600
Udgifter 0 -2.478

0 637

Generalforsamling
Indtægter 0 13.850
Udgifter -9.261 -26.267

-9.261 -12.417

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2017
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NOTER

2017 2016

Andre indtægter
Deltagerindbetalinger 9.545 450
Andre indtægter 13.305 0

22.850 450

Andre udgifter
Distortion -5.156 -10.934
Reddet af tegnsprog 0 300
Andre møder -582 -5.639

-5.738 -16.273

Indtægter i alt 320.793 390.035
Udgifter i alt -307.815 -423.202

12.978 -33.167

4. KONTINGENTER, DUF MV.
DUF 4.500  4.500  
SUMH 1.700  1.700  
Dansk Erhverv 3.264  6.309  
EUDY 1.439  1.308  

10.903 13.817

5. MØDER, INTERNATIONALT ARBEJDE MV.
Bestyrelsesmøder 17.616 16.748
Klub- og medlemsmøder 1.304 2.939
European Union of the Youth Deaf 829 0
Ladylike 850 0
Fest for frivillige / mindfullnessworkshop 
(tilskud på kr. 25.000) 0 -8.425
Diverse udgifter 3.765 6.743

24.364 18.005
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NOTER

2017 2016

6. LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER.
Lønninger inkl. feriepenge 369.000 377.207
Pension 28.320 19.258
Regulering af feriepengeforpligtelse -373 2.028
Andre lønninger 0 2.500
ATP, AER og barselsfond 7.952 1.950
Uddannelse og kursus 3.000 0
Diverse personaleomkostninger 540 2.123

408.439 405.066

7. LOKALEOMKOSTNINGER.
Husleje 39.658 52.913
El, vand og varme 1.249 2.601
Rengøring 6.657 0
Forsikring 11.636 13.134
Diverse lokaleomkostninger 681 0

59.881 68.648

8. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.
Kontorartikler 1.344 1.405
Fundraising 7.994 12.685
Porto og gebyrer 8.612 11.005
IT omkostninger 11.137 19.201
Hjemmeside 921 349
Småanskaffelser og inventar 430 5.851
Kontingenter 8.754 643
Revision inkl DUF-ansøgning 17.500 21.875
Revision, regulering tidligere år 0 5.078
Regnskabsmæssig assistance 40.000 40.000
Tilskud lokalafdelinger 7.676 24.463
Repræsentation og gaver 11.665 3.123
Tab 5.600 22.067
Kassedifference 0 176

121.633 167.921
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NOTER

2017 2016

11. TILGODEHAVENDER
Debitorer, medlemer 18.300 41.337
Udlån Tegnbølgen 0 23.116
Nedskrivning på tilgodehavender -7.300 -41.337
Danske Døves Landsforbund 0 1.224

11.000 24.340

12. LIKVIDE BEHOLDNINGER
Nordea, driftskonto 829.047 824.866
Nordea, arrangementer 11.993 19.512
Nordea, Handicappuljen 98.165 140.545
Nordea, DNUR 7.080 19.673

946.285 1.004.596

13. HENSÆTTELSER/ØREMÆRKEDE TILSKUD
Schioldanns Fond 10.000 0
Seminar og NUR 27.943 27.943
Castberg 9. Ø. 0 9.006

37.943 36.949

14. ANDEN GÆLD
Handicappuljen 2014 106.758 106.758
Handicappuljen 2015 93.810 93.810
Handicappuljen 2016 86.161 86.161
Handicappuljen 2017 45.209 0
A-skat og AM-bidrag 8.647 10.547
ATP 852 1.704
Feriepenge 46.125 46.498
Momstilsvar 0 8.573
Skyldige omkostninger 224 0
DNUR møder 8.401 0
Afsat revision og regnskabsmæssig assistance 37.500 51.875

433.687 405.926
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