
REFERAT  
 
Dato: Torsdag d. 3. december 2015 
Tid og sted: kl. 17.00-21.00  

Ordstyrer: Benjamin Trock (BT) 
Referent: Michael Steenberg (MS) 

Forhindret: NMS 
 

Punkt Ansvarlig 

  
1. Velkomst 

 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt (!) TODO listen mangler, udsættes til næste møde. 
 

 Valg af tegnstyrer og referent 
Som set ovenfor 
 

 
BT 
 

  

2. Opdateringer fra DDU 
 

 Sekretariatet  
Der har været travlt med diverse lejrregnskaber, 
kontingenter og økonomi. Det hele ser fornuftigt ud. Der er 
stadig ikke kommet nyt fra Handicappuljen. Savner lidt at 
bestyrelsesmedlemmerne (ikke alle) er aktive i forhold til de 

opgaver, de har sat sig for. 
Vedr. kontingentsystemet, så er sekretariatet i dialog med 
DDL herom.  
 

 Strukturudvalget  
Er fuld i gang med AVP. Har haft møde med DUF og er i 

løbende dialog med dem. 

 
 Foreningsudvalget 

Har afholdt et succesfuldt seminar. Håber på en mere tidligt i 
2016. 
 

 Medlemsudvalget  

Der skal mere fokus på medlemshvervning. Har lavet 
oversigt over medlemmer, men der skal laves mere. 
Fortsætter i 2016. 
 

 Medie- og kommunikation  
Der er ikke sket meget på det felt. Har opgaver nok, men 
disse skal effektiveres. 

 

 Økonomiudvalget  
Der er besluttet at man venter med at lave budgettet i 
januar 2016, hvor man har en bedre fornemmelse af 
regnskabsåret 2015. 

 

 HR-udvalget  
Der er ikke sket meget. NMS er primus motor her og hun er i 
udlandet. 
 

 Uddannelsesudvalg 
Der tales om Adam Kosa-foredraget den 15. januar samt 
uddannelsesweekenden.    

 

 Nordisk koordinator  
OE, Julie Faustrup og Netta Keski-Levijoki er DNUR’s 
arbejdsgruppe. DNUR-mødet gik meget fint. De har travlt og 
skal starte ’fra bunden’ med en masse ting. Vi følger spændt 
udviklingen. 
 

 Internationalt udvalg  
Ghanaprojektet er fuld i gang. Kasper og NMS er dernede 
p.t. og lave forprojekt. 
 

 

 



 
3. TEMA: ”Vision, mission og værdier” 
                 
Strukturudvalget har udarbejdet en skabelon for hvordan DDUs 
vision, mission, arbejdsprogram samt værdier skal se ud og hvordan 

det skal formuleres. Dette er til fremlæggelse hos bestyrelsen, som 
skal godkende dette så arbejdet kan forsætte. 
 
BT præsenterer det foreløblige arbejde. Oplysningsvideoen til 
medlemmerne laves når det er på plads, så vi kan modtage feedback 
m.m.. Missions-nøgleordene er: Debatskabende, 
kompetenceudviklende og interessepolitisk arbejdende. Vigtigt med 

fleksibilitet.  
 
Oplægget møder opbakning fra bestyrelsen. 
 

 
Strukturudvalget 

 

4. TEMA: ”Rolle i bestyrelsen?” 

                 
Der er behov for at gøre tydeligt, hvilke ansvarsområder og opgaver 
hvert bestyrelsesmedlem har i forbindelse med udvalg osv. Så er der 
ingen der føler sig bombet med opgaver men har overblik. 
 
Derudover skal der diskuteres, om vi kan foreslå at folk kan stille op 

til bestemte roller indenfor DDUs bestyrelse, f.eks. 
foreningskonsulent, økonomiansvarlig m.m 
 
BT fortæller baggrunden. Der er behov for en mere effektiv indsats 
fra bestyrelsen. Det er svært at arbejde, når man ikke ved vad man 
skal. Strukturudvalget laver et udkast. 
 

 

BT 

 

4. Generelt 
 

Tidligere arrangementer 

 Frivillig-aften, 5. november og 13. november 2015 
Der har været to positive events. MS fortæller om 
arrangementerne, der havde et lidt lavt fremmøde – men 
med meget engagerede folk. MS afventer dato fra 
puljestyring – når datoen er kommet, sættes det hele i gang. 
 

 Foreningsseminar, 20-22 november 2015 

Succes. CS spørger efter mærkeevents. DDU laver kalender 
med klubbernes mærkeevents. Ny seminar snart; MS er i 
dialog med Comwell. Forhåbentligt ved start/slut 
februar/marts.  

 
Kommende arrangementer 

 Tegnsprogsfestival, 13. maj 2016 
Arbejdsgruppen er oprettet, OE og Adalsteinn Sæmundsson 
er repræsentanter fra DDU. Det skal nok blive spændende! 
 

 Møder med medlemmer om temaer: 
o DDUs medier (hjemmeside, Døvebladet, Facebook) 
o Døvefilms udbud til børn/unge 

o DDUs vision, mission og værdier 
o DDUs vedtægter 

 
Andet 
 Handicappuljen 

3 af 6 arrangementer er gennemført i 2015. 1 er aflyst og 2 
udsættes til start-2016. 

 
 Møde med STUK 

MS og DDL har været til møde med STUK. Det var et positivt 
møde, men status er den samme. Der arbejdes på en 
oplysningsvideo til medlemmerne. MS og BT er på. 
 

 Døvebladet 
Redaktionsmøde den 22. december. MS skriver at SB skal 
med. KM-udvalget laver retningslinjer for indhold i 
døvebladet. MS kontakter Cathrine for decembernummeret. 
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KM-udvalget laver et nyt opslag vedr. skribenter. MS spørger 
Mette B om hun vil tage de to første numre. 
 

 Konstituerende næstformand?  
Der vil ikke være en konstitueret næstformand. Der er ikke 

behov for en. 
 

 
 
 
BT 

 


