REFERAT
Dato:
Tid og sted:
Ordstyrer:
Referent:
Til stede:

Søndag d. 3. september 2017
10:00-17:00 på Brohusgade 17
Emilie Mahler (EM)
Emilie Mahler (EM)
Mads Jensen (MJ, Emilie Mahler (EM), Andreas Kronlund (AK), Viktoria
Larsen (VL), Mark Berry (MB) & Henrik M. Hørlyck (HH)
Josefine Steenberg (JS)

Forhindret:
PUNKT

1. Velkomst
•
•

Godkendelse af dagsorden
Opdateringer fra hele bestyrelsen
- EM: Har haft en sjov og dejlig sommer. For tiden er det praktikken indenfor
neurologi, som tager al tid. Så de næste 10 uger vil der fokuseres lidt mindre
på DDU, men er stadig tilgængelig.
- AK: Har masser af tingene at se til for tiden. Har haft en del udfordringer i
forhold til bestyrelsesarbejdet på grund af Ghana projekt. Er under
praktikperioden i 10 uger. I forhold til tidsmæssigt indenfor DDU, vil AK
fokusere primært på Ghana projekt og ungdomsforeninger.
- MJ: Også haft en god sommer. Der er skolestart, og det er en stille start. Men
der vil komme nogle praktikperioder, så det er svært at sige i forhold til DDU,
men lige nu er der masser af tid til DDU.
- MB: Har haft en dejlig sommer, og er tilbage på arbejdet. Det bliver nok fint i
forhold til DDU eftersom Josefine (JS) starter på Frontrunners så der opnår en
tæt kontakt.
- HH: Sommeren kunne være bedre. Er startet på en ny uddannelse som ITteknolog i København, hvilket betyder at han skal flytte til København fra
Jylland. Der er mødepligt på skolen, så kan ikke sige noget om tiden til DDU.
Tager det som det kommer.
- VL: Er stoppet på arbejdet – fordi VL er startet på en ny uddannelse inden for
handelsøkonomi. Har mere tid til DDU, eftersom man ikke er bundet til vagter
som tidligere.

2. Nyt fra sekretariatet
•

Tilmeldingsfunktion på hjemmesiden
- Der er problemer med tilmeldingsfunktionen på hjemmesiden. Det kan
ordnes for ca. 1.250kr. MJ spørger om hvilket firma der får 1250kr – og VL
spørger om der er automatisk kontrol for hvem er medlemmer og ikke
medlemmer. Bestyrelsen beslutter at stille spørgsmål til MS da der er
usikkerhed om der er tale om en automatisk tilmeldingsfunktion eller ej.
UPDATE 11.09 – Dette er godkendt. MS arbejder videre herom.

•

Nordisk Ungdomslejr
- EM fortæller at MS har skrevet at det har været en stor udfordring at finde
det ’rigtige’ sted. Men arbejdsgruppen (Benjamin og Simon) synes at
Helsingør Ferieby er bedst. De har været på besøg og stedet er et godt
sted – og meget nemt at pendlere. Problemet er prisen(!). Hvis vi kan
skaffe 100 deltagere, bliver det 3000kr pr. deltager – med tanke på at det
faktisk er billigt at flyve til/fra København, også i forhold til drikkevarer.
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Arbejdsgruppen skal holde et møde igen på onsdag (6. september 2017).
MJ spørger om det er DDU’s ansvar at skaffe deltagere. HH spørger om
prisen dækker også kost. VL siger at prisen plejer at dække kost og
deltagergebyr. EM nævner om det kunne være godt hvis man både kan
deltage i NUL og Nordisk kulturfestival til en rabatpris da 3000kr er mange
penge for unge, hvori de fleste er studerende. EM kontakter MS herom for
mere info, og beslutter derefter under mailen i løbet af den kommende tid.

3. Projekter og udvalg
Projekter
•

Projekt GNAD Youth Wing (AK)
- AK fortæller at der har været en del udfordringer i forhold til om man skal
videre til sampartners projekt eller om de skal tage et pilotprojekt en gang
til for at blive robuste inden det store skridt til sampartnersprojekt. Men
dog er de blevet enige om at de en gang til tager pilotprojektet. Der har
været en del udfordringer med kvittering-overførsel, økonomi mm. Men
der er stadig på den rigtige retning eftersom de samarbejder tæt med
DUF.

Udvalg
•

Arbejdsprogram http://ddu.dk/sites/default/files/dokumentar/DDU-VISIONSTRATEGI-ARBEJDSPROGRAM%20%281%29.pdf (EM)
- EM fortæller at Benjamin Trock, som er DDUs tidligere formand, er
interesseret i at være med i arbejdsgruppen for at planlægge
arbejdsprogrammet for 2018-2020. EM er også med i arbejdsgruppen –
og der skal findes to repræsentanter til. Gerne en fra bestyrelsen og en af
DDUs medlemmer. AK er interesseret i at være med i AG. EM vil spørge
Rikke Hansen om hun evt. er interesseret.

•

DNUR (BT/EM)
- EM fortæller at Benjamin Trock har været hovedansvaret for DNUR i
perioden hvor Danmark er værten. Motivation har dalet, og Benjamin
mangler en der kan træde til og motivere ham til at udføre opgaver. Han
har meget at se til for tiden. EM vil gerne vide hvilke opgaver der er tale
om og hvor langt BT er nået før vi kan finde en løsning på hvad vi kan
gøre for at hjælpe. Så tager vi det derfra under mailen. MB er ellers klar til
at hjælpe så længe han ved hvilke opgaver der er tale om.
UPDATE 11.09 – Benjamin har trukket sig fra posten. Der arbejdes på at
finde en afløser.

Andre arrangementer
•

EDSU Seminar og GEFO i august (AK og HH)
- Det var fire dage, og der var nogle spændende foredrag, fx om
døveidentitet mm. Der var også generalforsamling – og der blev diskuteret
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om mange forskellige ting, fx landsvært om hvem der skulle tage ansvar
for det næste EDSU-møde. Serhat Dogru blev nomineret til æresmedlem,
og vi fra DDU er helt klart stolte.
•

•

Døves kulturdag i Århus (23. september) http://dk2017.dk
- Repræsentanter: EM, VL og AK
- Hvad skal vi lave?: Salg af tegnsprogsbøger, quiz om DDU, visning af
DDUs arrangementer, kasser af ris/ros og ideer til kommende
arrangementer
EDYC i Stockholm http://sdur.se/edyc/
- Vi vil gerne lave en fødselsdagssang til EUDYs 30års jubliuæm
- Repræsentanter: EM, MB, AK, JS og HH (uden betaling af flybilletter)

4. TEAMS
Ungdomsforeninger
Tour-Ungdomsforeninger:
-

Døves studenterforening 4. juli (AK)
Mødet gik godt, og der var en del spørgsmål eftersom foreningen er ny. Ser ud til at
de har godt styr på det hele – og ungdomsforeningen er mere relevant til EDSU- og
ville dog have en anden repræsentant til sparring.

-

TegnBølgen 22. september
Repræsentanter: EM og MB (HH træder til hvis EM ikke kan få fri den dag)

-

Absalon 9. oktober
Repræsentanter: MJ og VL

-

Ladylike (?)
Repræsentanter: ?
MJ vil spørge LadyLike om hvornår de vil holde det næste bestyrelsesmøde.

•

Ungdomsforeningsseminar 28-29 oktober
- Programmet er på plads. MJ kontakter DUF ang. foredrag. Der er fokus på frivilligt
arbejde i en organisation og god tone i bestyrelsen. Der er fundet et lokale, som er
det samme sted fra sidste år. Lige nu mangler der ansvarsfordelingen til fx
mediedækning, oplæg osv.

•

LadyLike’s ekstraordinær generalforsamling d. 7. oktober
- Repræsentanter: VL og MJ

Medlemmer
•

Ude i naturen
- Det hele er på plads. Men dog er der færre tilmeldinger end forventet, så der skal
gøres mere reklame på det. JS og MB vil lave en ny video i håb om at lokke flere til at
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tilmelde sig. Videoen vil omhandle pakkelisten og lidt mere om hvad programmet
indeholder. JS, MB og Søren (læreren på CBG) vil holde et møde snart.
•

Debataften  konflikthåndtering til november
EM har hovedansvaret for at arrangere konflikthåndtering-event sammen med
Absalon til november. Der kommer mere på hjemmesiden indenfor den nærmeste
fremtid.

•

Kommende debataftener (gerne nye ideer – eller spørg medlemmer), evt.
medlemsaften?
- Der skal arrangeres ca. 5 debataftner. EM og HH arrangerer et skattekursus igen for
der var en succes sidste gang. EM kontakter Søren Winkel om han kan holde et
oplæg igen. Der tilbydes også livedækning for dem fra Jylland. EM kontakter DUF for
at låne deres lokale. Der arrangeres konflikthåndtering som EM sørger for sammen
med Martin Tranemose, som foregår i Absalon. HH fortæller at MB kender en som
holder et oplæg om kønsforskel inden for opdragelse, som måske foregår i Jylland.
MB kontakter TegnBølgen for evt. samarbejde, og der snakkes også om livedækning
som folk fra Sjælland også får mulighed for at følge med. JS har sendt en liste over
forskellige ideer, fx medlemsaften til oktober i samarbejde mellem Sjælland og
Jylland.

5. Sociale medier
12 timers af en bestyrelsesmedlems liv på Instagram
- AK (juli)
- MB (august)
- Josefine (september)
- Mads (oktober)
- Emilie (november)
- VL (december)
- HH (januar)
Live-video
-

Første møde efter sommerferien
Dagens program med punkter som blev diskuteret om
Døves kulturdag
Ude i naturen
Debataftner

6. Andet
-

Absalons ansøgning til Ungdomspuljen ang. Deaf-Shoot (EM)
Absalon søger om 10.000kr til DeafSHOOT – men Ungdomspuljien tilbyder max
9.000kr. Bestyrelsen har besluttet at afvise ansøgningen med hensyn til DDUs
stramme økonomi, men vil gerne tilbyde 1.500 kr til deltagergebyr med formål om at
sænke 200kr til 100kr til første 15 deltagere eftersom i budgettet står der 15
deltagere, så vi tager udgangspunktet i 15 deltagere. EM og MS kontakter Absalon
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herom med en begrundelse på afslag og vores tilbud.

-

Donation af gavekort til TegnBølgens projekt om julehjælp (MJ)
MJ synes at TegnBølgens projekt om julehjælp er et fedt koncept og har skaffet 2
gavekort indeholdende 400kr i alt, og vil gerne give dem til TegnBølgens projekt
under DDUs navn. Der diskuteres om etik. EM fortæller at det er en god ting at støtte
eftersom der har været en del diskussioner om hvorvidt Jylland føler sig glemt af
DDU – og det er måske den gode chance for at vise at vi faktisk tænker på
TegnBølgen. Hele bestyrelsen er enig. MJ kontakter MS herom for at gennemføre
støtten.

-

Struktur af arbejdsopgaver, fx podio (MB)
MB fortæller om hvordan man kan strukturere arbejdsopgaver på bedre måde, hvor
alting samles på et sted. Hele bestyrelsen er positiv overfor ideen, og vil gerne give
det en chance således at alle kan holde sig motiveret.

-

Frivilligfest
Som lovet skal DDUs frivilligfest foregå i Jylland. MJ, VL og JS/MB vil gerne tage
ansvaret. EM er stadig med som observatør i forhold til budget og sparring.

BILAG
Bilag 1
2016
MÅNED
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

DATO
17.05
23.05
01.06
02.06

EMNER
Tegnsprogsfestival – Børnehjørnet og DDU-bod
Debataften om sociale ydelser
Distortion – Tegnsprogsbod
Distortion – Tegnsprogsbod

19.08
22.09
26.09
1-2.10
09.10
18.11

Tour de Ungdomsforeninger - TegnBølgen
Debataften ”Skattekursus”
Debataften ”Hvorfor WFDYS?”
Ungdomsforeningsseminar
Tour de Ungdomsforeninger - Absalon
1866 Døveforeningens jubilæum
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26.11

Frivilligfest

December
2017
MÅNED
Januar
Februar

Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September

DATO
24.01
11.02
18.02
28.02
04.03
01.04

04.07.17

Tour-Ungdomsforening – Døves studenterforening

22.09.17
23.09.17

Tour-Ungdomsforening – TegnBølgen
Døves Kulturdag i Århus – DDU-bod
Ude i Naturen på Castberggård
Tour-Ungdomsforening – Absalon
Debataften ”?”
Ungdomsforeningsseminar
Lederkursus
Debataften ”Konflikthåndtering”
Frivilligfest
Debataften ”?”

29.09-1.10.17

Oktober

November

December

EMNER
Tour de Ungdomsforeninger - LadyLike
Ungdomsforeningsmøde
Uddannelsesmesse
Debataften i samarb. med LadyLike om ”Døve i samfundet”
Lederkursus
DDU’s generalforsamling

09.10.17
?.?.17
28-29.10.17
04-05.11.17
06.11.17
?.?.17
?.?.17

