
Referat fra Danske Døves Ungdomsforbunds generalforsamling 

Lørdag d. 8. maj 2021 – På Zoom 

 
24 stemmeberettede medlemmer inklusive bestyrelsen. 

Formanden for Danske Døves Ungdomsforbund Emilo Christensen byder velkommen til Danske Døves 
Ungdomsforbunds generalforsamling på Zoom. Der er 24 stemmeberettede medlemmer inklusive 
bestyrelsen. Derefter følger praktiske oplysninger hvordan man kan stemme, hvordan man kan gøre 
opmærksom på at man vil kommentere under generalforsamlingen, brug raise hand eller skriv i chatten. 

Valg af dirigent 

Lars Knudsen bliver forslået, forsamlingen godkender forslaget med 20 for og 1 imod. 

Lars Knudsen: Tak for tilliden, min første opgave er at tjekke om indkaldelsen er lovligt varslet og det er 
blevet overholdt. DDUs vedtægter siger at indkomne forslag og andet materiale skal fremsendes senest to 
uger før. Det er gjort. Årsregnskabet indsendes senest en uge før, det er gjort. Eneste forskel er at ifølge 
vedtægterne skal afholdes inden slutning af april, men grundet corona spørger jeg forsamlingen om at 
denne generalforsamling, der afholdes i dag med dagens dato, lørdag d. 8. maj 2021 kan blive gennemført. 
Forsamlingen godkender at generalforsamlingen bliver gennemført over Zoom. 

Valg af stemmetællere og referent 

Anne Marie Nielsen og Elisa Klejs Madsen vælges som referenter af forsamlingen med 18 for og 2 blank. 

Valg Af to stemmetællere: DDU forslår LK og it-teknikeren Sarah Guldborg pga. objektiviteten. 
Forsamlingen godkender dem med 18 for og ingen imod. 

DDU spørger om forsamlingen godkender at generalforsamlingen optages til brug af tjek for referenter. 
Optagelsen fjernes efterfølgende. 19 for og 1 blank. 

Fremlæggelse af årsberetning 

Bestyrelsen og sekretariatschefen, Michael Steenberg, fremlægger beretningen for forsamlingen og berører 
områder som bestyrelsen, sekretariatet, økonomien, DNUR, projekter, arrangementer, international og 
medlemmer 

SPM: Julie Morville: Hvilke arrangementer lykkedes det at gennemføre i 2020, hvilke ikke og hvilke 
udfordringer var der? 

SVAR: Emilo Christensen: Mange arrangementer måtte aflyses i 2020 eller udsættes.  

Disse arrangementer der blev gennemført. 

Ledelseskursus i starten af januar med 12 deltagere med fokus på mobning og trivsel.  

Bestyrelsesmøder i begyndelsen af året. 

Danske Døves Ungdomsforbunds generalforsamlingen blev udsat fra april til august med 20 medlemmer. 

EUDYS generalforsamling blev gennemført online. 



Adskillige bestyrelsesmøder blev gennemført online. 

Medlemsmødet i november måned blev gennemført online. 

 

 

 

Ikke gennemført: 

Den anden ledelseskursus blev aflyst grundet COVID19 

Folkemøde på Bornholm grundet COVID19 

Sende deltagere til Nordisk Juniorlejr, men aflyst grundet COVID19 

EUDYS Ungdomslejr blev aflyst grundet COVID19 

Europæisk Juniorlejr blev aflyst grundet COVID19 

Nordisk Ungdomslejr blev aflyst grundet COVID19 

EUDYS generalforsamling blev aflyst grundet COVID19 

 

 

Aflæggelse af regnskab 

Bestyrelsen fremlægger regnskabet til orientering. Ingen kommentar fra forsamlingen. 

 

NOTE: 

Efter gennemførslen af generalforsamlingen blev der opdaget en fejl i årsregnskabet. Der er opdaget, at 
øremærkede midler fra vores Ghana-projekt, i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, er blevet talt 
med i årets resultat. Dette har betydet at både årets resultat og egenkapitalen er blevet større end det 
burde være.  

For at finde den rette løsning på problemet valgte vi at konsultere med en advokat med speciale i 
foreningsret. Vedkommende har anbefalet at man ændrer i årsregnskabet, tilføjer en note i referatet (her) 
og efterfølgende underretter dette til alle medlemmer på mail.  

Alt ovenstående er sket og vores revisorer har været med på sidelinjen hele vejen igennem og årsregnskabet 
er nu ændret. 

 

Behandling af indkomne forslag 

Danske Døves Ungdomsforbund har forslag til følgende vedtægtsændringer. 

Vedtægtsforslag 1: 



§4 Medlemmer og foreninger 

4.2 Alle, som ikke opfylder kravene som fuldberettiget medlem, kan optages som støttemedlemmer. 

4.3 Personer, der er bosat i udlandet og ikke har dansk indfødsret, kan optages som støttemedlemmer. 

SPM: Julie morville; Vil det så betyde at fjernelse at § 4.3 betyde at folk fra udlandet kan blive direkte 
medlem af DDU?  

SVAR: Emilo Christensen: Ja, de kan blive direkte medlem af DDU, men ville ikke kunne tælles med hos DUF 
pga. tilskud til herboende medlemmer, men vi har dem som en kategori kun under DDU. 

 

SPM: Nicklas Lejsgaard: Vil I være sød at uddybe hvorfor disse vedtægtsændringer bortfalder? 

SVAR: DDU kan ikke længere tilbyde støttemedlemskabsordningen da DDU har fælles medlemskab sammen 
med DDL. Denne vedtægt er faktisk ubrugelig. 

Veera Elonen: I forbindelse med bortfaldelse af § 4.2, støttemedlemsordningen, er det noget I bestyrelsen 
ikke længere ønsker? 

SVAR: Emilo Christensen: DDU vil faktisk fortsat gerne have støttemedlemsskabsordningen, men det kan 
ikke lade sig gøre mens man har fælles kontingent med DDL. 

Marie Seiler har en ide til vedtægtsændringen: Der burde tilføjes som en vedtægt for at en 
generalforsamling skal gennemføres, skal medlemsantallet være større end bestyrelsens antal.  

SVAR: Emilo Christensen: Det er en god ide, det kan vi tilføje på vores forretningsorden. Eller om det skal på 
vedtægterne. Det vil vi i bestyrelsen diskutere. 

Veera Elonen: Jeg opfordrer til at fortsat have støttemedlemskab pga. mange bliver over 30 år.  

SVAR: Emilo Christensen: Det bliver taget til drøftelse af bestyrelsen.  

 

Lars Knudsen: Der er 21 stemmeberettigede medlemmer og der skal mindst 14 opefter for at stemme for 
fjernelse af vedtægt 4.2 og 4.3. Der er 15 for og 3 imod, dermed bortfalder § 4.2 og § 4.3 

Vedtægtsforslag 2: 

Nyt punkt 

§4 Medlemmer og foreninger 

4.6 Medlemmer af DDU kan blive medlem ved at betale årligt kontingent på 100 kr. Dog kræves at en af 
forældrene er medlem af DDU i forvejen. 

SPM: Josefine: Hvad er bestyrelsens tanker bag dette? Det er lidt ærgerligt at forælrene skal være medlem 
af DDl for at deres børn kan være medlem af ddu, da ikke sikkert forældrene vil involveres i ddl, kun få 
deres barn medlem af ddu. 

Emilo: Et barn kan stadig være direkte medlem af ddu, men til 400 kr om året, men hvis en forælder er 
medlem af ddu, så kun 100 kr for Michale kan måske forklare det vedre? 



Michael: to muligheder, hvis mor/far er medlem, kan barn under 18 år være medlem for 100 kr. Ellers fuld 
medlemskab på 425 kr, både ddl, ddu og lokalforening. 

§ 4.6 tilføjes med forsamlingens godkendelse med 16 for, 2 imod og 2 blank 

Vedtægtsforslag 3: 

Ny paragraf: 

§ 8 Digital generalforsamling 

8.1 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling 

8.2 Beslutningen efter 8.1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som 
følge af force majeure, eller ved myndighedspåbud. 

8.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i 
forbindelse med den digitale generalforsamling efter 8.1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling 
sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes bestemmelser om 
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at 
der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og 
stemme på generalforsamlingen. 

8.4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital 
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

8.5 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i 
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de 
tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved 
generalforsamlingen. 

 

8.6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, 
således der undgås uvedkommende deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig 
afstemning. 

Forsamlingen godkender den nye  § 8 med 18 stemmer for og 2 nej, vedtægtsforslaget 3 er godkendt 

 

Vedtægtsforslag 4: 

Ændring i ord – Formand Forperson  

 

Den gamle: § 7 Ordinær generalforsamling  

7.13 På generalforsamlingen stemmes der på formanden, bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne hver 
for sig.  



7.14 På generalforsamlingen kan medlemmet på sin stemmeseddel stemme på en formandskandidat, op til 
to bestyrelseskandidater eller to suppleanter. Alt andet end kandidaternes navn på stemmesedlen, vil blive 
betragtet som ugyldig.  

Den nye: § 7 Ordinær generalforsamling 7.13 På generalforsamlingen stemmes der på forpersonen, 
bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne hver for sig.  

7.14 På generalforsamlingen kan medlemmet på sin stemmeseddel stemme på en forpersonskandidat, op 
til to bestyrelseskandidater eller to suppleanter. Alt andet end kandidaternes navn på stemmesedlen, vil 
blive betragtet som ugyldig.  

Den gamle: § 9 Ekstraordinær generalforsamling  

9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 1/3 af 
forbundets medlemmer over for formanden skriftligt fremsætter begrundet anmodning herom. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er modtaget.  

Den nye: § 9 Ekstraordinær generalforsamling 9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 
bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 1/3 af forbundets medlemmer over for forpersonen skriftligt 
fremsætter begrundet anmodning herom. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter at 
anmodningen er modtaget. 

Den gamle:  

§ 10 Bestyrelsens sammensætning  

10.1 Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer.  

Den nye: § 10 Bestyrelsens sammensætning  

10.1 Bestyrelsen består af 1 forperson, 1 næstforperson og 3 bestyrelsesmedlemmer  

Den gamle:  

§ 11 Valg og valgbarhed  

11.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode, og ved 
generalforsamling i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode. Formand og 2 suppleanter 
vælges ved hver generalforsamling. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.  

Den nye:  

§ 11 Valg og valgbarhed  

11.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode, og ved 
generalforsamling i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårsperiode. Forperson og 2 
suppleanter vælges ved hver generalforsamling. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad 
gangen.  

Den gamle: § 13 Bestyrelsesmøder 13.1 Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden i 
samråd med mindst 1 bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinært 
bestyrelsesmøde skal afholdes senest 2 uger efter at anmodningen er modtaget af formanden.  

Den nye:  



§ 13 Bestyrelsesmøder  

13.1 Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af forpersonen i samråd med mindst 1 
bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes senest 
2 uger efter at anmodningen er modtaget af forpersonen.  

Den gamle:  

§ 15 Afstemning  

15.1 Står stemmerne lige, er formandens stemme den afgørende. Er formanden fraværende, er 
næstformandens stemme den afgørende.  

Den nye:  

§ 15 Afstemning  

15.1 Står stemmerne lige, er forpersonens stemme den afgørende. Er forpersonen fraværende, er 
næstforpersonens stemme den afgørende 

SPM: Victor Allart: Hvorfor ændre til forperson?  

SVAR: Emilo Christensen: vi er i 2021, og alle kan være en leder, spurgte LBGT+ om eksempler, der nævnes 
blandt andet bestyrelsesleder og forperson som eksempler på kønsneutrale ord. Vi valgte så forperson. 

Forsamlingen godkender § 7 og følgende med 20 stemmer for. 

 

Fastsættelse af kontingent og rykningsgebyr 

Frederik orienterer om kontingentstigningen for Danske Døves Landsforbunds andel, der stiger 25 kr. pr. år 
frem til 2023, dvs. 125 kr. i 2021, 150 kr. i 2022 og 175 kr. i 2023. Både DDU og ungdomsforeninger 
fastholder deres nuværende kontingentsandel på 200 kr. frem til 2023. 

Forsamlingen godkender DDUs kontingentsandel på 100 kr. med 18 stemmer for, 1 mod og 1 blank 

Fremlæggelse af arbejdsprogram for de kommende to år (kun lige år) 

Danske Døves Ungdomsforbund fremlægger den nuværende status for arbejdsprogrammet. 

Hjemmesiden med bestyrelsens poster og beskrivelser er lagt ud. Der er søgt midler til DDUs mærkesager, 
men desværre er man endnu ikke kommet i gang med at finde ungdomsambassadør, men det vil der blive 
sat fokus på. Der har været god kommunikation med ungdomsforeninger med at mødes 1 gang om året for 
at følge op på hinanden, men både DDU og ungdomsforeninger er stadig ikke helt gode til at synliggøre 
hinandens arrangementer. DDU havde det mål at hverve 20 nye medlemmer, men desværre ikke opfyldt 
endnu. Men det går fint med at tilbyde kurser til medlemmer, arrangeret af enten DUF eller SUMH. Det 
lykkedes at afholde kurser hvor halvdelen ad gangen arrangeres udenfor Region Sjælland. De mindre 
arrangementer, i alt 8 spredt ud over perioden på 2020-2022, hvor halvdelen foregår udenfor Region 
Sjælland, er endnu ikke gennemført pga coronaen. Men det prøver vi at få opfyldt. Der er et godt 
samarbejde med Danske Døves Landsforbund, hvor man blandt andet er med i DDLs foreningsnetværk med 
andre døve- og tegnsprogsforeninger. 

Valg af forbundets bestyrelse samt suppleanter til forbundets bestyrelse jf. afsnit 4 § 10.1 



1 forperson for 2021-2022 

Emilo Christiansen ønsker genvalg, LK tilspørger forsamlingen om der er andre der ønsker at stille op til 
forpersonposten. Emilo fortæller om sine begrundelser for at fortsætte. Har været i bestyrelsen i 2 år, det 
første som alm bestyrelsesmedlem og så et år som forperson, synes at det er alt for kort og vil arbejde 
videre på DDUs samarbejde med DDL og på den internationale plan. 

Der er ingen modkandidat til Emilo, så for en god ordens skyld skal der laves en afstemning om 
forsamlingen godkender Emilo Christensen som forperson. 

Forsamlingen stemmer med 19 for og ingen imod. Emilo takker for tilliden af valget af ham og tak fordi I 
medlemmer vil fortsat støtte Danske Døves Ungdomsforbund. 

2 bestyrelsesmedlemmer for 2021-2023 

Emma Tietze og Anette Hermann Nielsen stiller begge op til en ny to årsperiode (2021-2023), LK tilspørger 
forsamlingen om der er modkandidater til bestyrelsesmedlemsposter. Emma Tietze begrunder for hendes 
fortsættelse på posten for at hun brænder for bestyrelsesarbejde og det spændende samarbejde med 
DNUR. En del af mine opgaver var at få nye medlemmer ind, det er ikke helt nemt, derfor vil fortsat arbejde 
på det. Jeg vil gerne nå målet for at skaffe en ungdomsambassadør. 

 

Anette Hermann Nielsen: Jeg stiller op igen fordi jeg føler ikke at jeg er færdig med at være i DDU, jeg vil 
gerne følge op på de igangværende projekter jeg er med i. Jeg vil gerne fokusere på SoMe. 

LK tilspørger forsamlingen om der er spørgsmål til deres kandidater. Ingen respons, så derfor videre til 
afstemningen, først med fokus på Emma Tietze og derefter Anette Hermann Nielsen. 

Forsamlingen godkender Emma Tietze med 21 stemmer for og ingen imod. Emma Tietze takker for tilliden 
og glæder sig til arbejdet, det bliver en spændende tid. 

Forsamlingen godkender Anette Hermann Nielsen med 19 stemmer for og 2 blank, Anette takker for tilliden 
og ser frem til to spændende år. 

 

 

1 bestyrelsesmedlem for 2021-2022 

Jonas Elrum fortæller om sig selv og hvorfor han vil stille op som bestyrelsesmedlem for 2021-2022. Han vil 
gerne have fokus på børn og unge under 18 år. Lars Knudsen an spørger forsamlingen om der er spørgsmål 
til Jonas Elrum. 

Forsamlingen godkender Jonas Elrum med 18 stemmer for, 1 imod og 1 blank – Jonas takker for tilliden og 
glæder sig til det videre arbejde. 

 

Valg til suppleanter 2021-2022 

Nicklas Lejsgaard 



Niklas Eriksen 

Frederik Rudebeck 

Nicklas Lejsgaard, Niklas Eriksen og Frederik Rudebeck fortæller om deres begrundelser for at være 
suppleant for Danske Døves Ungdomsforbund.  

SPM fra forsamlingen til alle kandidater: Hvordan får DDU flere medlemmer ind? Hvad er jeres 
frivillighedserfaring? 

Der skal vælges to suppleanter, og på afstemningsdelen har man mulighed for at stemme på max to navne. 

Forsamlingen godkender Frederik Rudebeck og Nicklas Lejsgaard som suppleanter til DDUs bestyrelse. 

 

Valg af valgkomitéens repræsentanter 

Nuværende: Mads Jensen, Josefine Steenberg og Henrik møller Hørlyck. De to sidstnævnte trækker sig. 

Mads Jensen vil fortsætte i komitéen, der mangler to personer ind. Efter at Josefine Steenberg fortæller om 
komitéens arbejde, stiller Niklas Jensen op. 

Der skal være tre personer i komitéen, og Lars Knudsen forslår at give bestyrelsen mandat til at finde den 3. 
person. Lars Knudsens forslag bliver godkendt af forsamlingen. Mads Jensen og Niklas Eriksen bliver stemt 
ind som valgkomitéens repræsentanter med 16 stemmer for, 1 imod og 3 blank. 

Josefine Steenberg fortæller om komitéens arbejde 

Valg af statsautoriseret revisor 

Bestyrelsen forslår at beholde den nuværende revisionsfirma, TT Revisor. LK tilspørger forsamlingen om der 
er kommentar eller modforslag til bestyrelsens fastholdelse af den nuværende revisor. Forsamlingen 
godkender TT Revision som DDU’s revisor med 17 for og 1 blank. 

 

Dirigenten vil hermed gerne takke forsamlingen for god ro og orden og der er ikke mere på dagsordenen ud 
over eventuelt, som nu kan diskuteres frit og optagelsen af generalforsamlingen på Zoom ophøres. 

 

Referenter:  

__________________________________  ______________________________________ 

Elisa Klejs Madsen     Anne Marie Nielsen 

 

 

Dirigent: 

__________________________________ 

Lars Knudsen 


