
DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE   

 

Dato:  16/06-2019 

Tid og sted:  14:00-18:00 på Brohusgade 17 

Ordstyrer:  Mads Jensen (MJ) 

Referent:   Mads Jensen (MJ) 

Til stede:  Ayse Dogru (AD) Victoria Larsen (VL), Henrik M. Hørlyck (HH), Emma 

Tietze (ET), Mads Jensen (MJ) og Josefine Steenberg (JS) Emilo 

Christensen (EC) 

Forhindret:                          Michael (MS) 

PUNKT 

1. Velkomst 
 

• Godkendelse af dagsorden 

Emma havde en tilføjelse under eventuelt. Ellers er 

dagsordenen godkendt. 

• Hvordan har vi det?  

Alle har det godt. Nogle har haft travlt, og andre mindre travlt.  

2. Nyt fra sekretariat  

MS har det godt. Han vil gerne have HR-udvalg som varetager 

ansvar for hans arbejdstider, opgaver og lignende. 

Han forestiller et HR-udvalg bestående af en formand og et 

bestyrelsesmedlem. Han forslår Mads og Henrik.  

Han har ferie i midt af sommer.  
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3. Kommende arrangementer 
 

NUS (MJ) 

NUS i Sverige. Har allerede 5-6 tilmeldinger og kan op til 10. Vi 

tænker at reklamere lidt mere om den igen. Finder vi ud af til 

oktober. 

NJL (MJ) 

Vi sender ingen.  

 

Summer School i Ål, Norge 

Vi sender 2 personer, men en meldte fra. Så et andet land 

tager den anden plads.  

Vi modtog en henvisning fra en som har multi-lande baggrund, 

som har en interesse for at deltage Summer School. Men vi 

blev enige om at ikke sende ham afsted af den begrundelse, at 

han ikke er medlem af DDU.  

 

25-års jubilæum 

Arbejdsgruppen er godt i gang. De har lavet en plakat og sendt 

invitationer ud.  

 

Ungdomsforeningsseminar og møde 

Det har været stille på dette felt. Vi tænker, at der skal snart 

findes en dato til ungdomsforeningsmøde i den anden halvår. 

God ide at starte med mødet før seminar, fordi mange nye i 

bestyrelserne, og så vi kan bedre finde ud af, hvordan vi bedst 

kan samarbejde og evt. diskutere mulige emner til seminar.  
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4. Andet 

Hvem vil være næstformand (ALLE) 

Vi blev enige om, at det bliver Emma som næstformand.  

 

Michaels arbejdskontrakt (MJ)  

Vi har diskuteret MSs nye arbejdskontrakt, og er positive over 

diskussion. Mads tager det op med Michael og får det ordnet.   

 

DNUR-repræsentant (MJ) 

Vi blev enige om, at det bliver Emilie som DNUR-repræsentant 

med den begrundelse for, at vi heller vil have at Emma 

fokusere på sine projekter og bedre fordeler ressourcer.  

 

Folkemøde 2019 (JS+ET) 

Evaluering  

Det har været vanskeligt med kommunikation, og det har været 

skyld i at man var uforberedt på nogle områder.  

Arbejdsgruppe skal laves allerede nu, så vi er mere forberedte 

næste år.  

Debat, politisike snak og gøre døve synlige – Gruppen til 

Folkemødet har været meget engageret i forskellige oplæg, 

snak, debat. De fik endda også tid til at fortælle lidt om døve og 

DDU.  

Folkemødet var en god oplevelse, og det skal gentages til 

2020. 
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Absalon (MJ) 

Absalon har arrangeret en debataften om, hvad der skal ske 

med døve unge efter Absalon lukker til september.  

Der kom tre som fortæller om deres tilbud, DDU, 1866 og 

Københavns kommune. 

Der blev en stor enighed om, der skal stiftes en ny, 

selvstændig forening med ny bestyrelse. 

MJ forslår, at han følge med arbejdsgruppe for at høre ad om, 

hvordan det er gået.  

 

Ansvarsområder (ALLE) 

MJ har fremlagt en model for ansvarsområder som skulle gøre, 

at alle kan arbejde sammen på tværs samt har et 

ansvarsområde.  

Alle er positive over for denne model, og alle opfordres til at 

tænke over, hvilket område vi vil sætte sig i.  

 

Fremtidige bestyrelsesmøder (MJ)æ 

Vi forestiller sig, at vi skal have 2-3 bestyrelsesmøder i det 

næste havlår.  

Vi må blive bedre til at finde en arbejdsdag, hvor vi arbejder på 

vores opgaver.  

 

Sommerhilsen (ALLE) 
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 5. Næste gang 

Portræt-billeder til hjemmesiden 


