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Blok 1: Siden sidst
1.1

Velkomst, præsentation og praktiske informationer

1.2

Referater underskrives

1.3

Opfølgning siden sidst
Der evalueres på brugen af intranettet. Der er grundlæggende tilfredshed med
informationsniveauet, men der er behov for at arbejde med organiseringen af
informationen, da det bliver uoverskueligt i den nuværende brug af intranettet. Det aftales,
at sekretariatet arbejder videre med at afdække funktionerne i intranettet.

Blok 2: Politiske drøftelser
2.1

Sekretariatet
Der er nu ansat konsulenter i de ledige stillinger, og der vil være fuldt besat pr. 1.12.2015.
Kommunikationsansvarlig Cathrine Mejdal er gået på barsel. Til at håndtere Døvebladet i
perioden er der indgået en aftale med Mette Bertelsen om redaktøropgaverne.
Den øvrige kommunikation varetages af sekretariatets øvrige medarbejdere, særligt Vickie
Mølgaard-Madsen.
HB bemærker, at det skal sikres, at der er et højt tegnsprogsfagligt niveau i de
videoer, der lægges på hjemmesiden.

2.2

Budgetopfølgning 2015 og budget 2016 til godkendelse
Budget 2015
Som del af budgetansvaret gennemgås opfølgningen på budget 2015. Det forventes, at
året afsluttes med et positivt resultat, da der er modtaget en stor arv. Det er besluttet, at
arven henlægges til egenkapitalen. Hvis der ses bort fra arveindtægten, så er årets resultat
tæt på det budgetterede.
Budgetforslag 2016
Budgetforslag for 2016 gennemgås. HB besluttede at forøge lønbudgettet med kr. 300.000,
således at der kan etableres et sekretariatsfunktion til understøttelse af formand og
sekretariatschef. Budget 2016 balancerer, og det forventes, at budgettet går i 0.
Det blev besluttet at iværksætte eller fortsætte følgende projekter i budgetåret
2016:
- Udvidelse af antallet af selvhjælpsgrupper under projekt “psykisk trivsel”.
- Fortsættelse af besøgstjeneste for ældre.
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- Projekt målrettet etniske døve. Projektindholdet ikke defineret endnu.
- Lørdagsskole fortsætter. Der lægges an på overdragelse af flere opgaver vedr.
planlægning til forældregruppen.
- Der fastholdes tilskud til Familiehøjskolen. Det aftales i den forbindelse, at der skal tages
en drøftelse med Castberggård om tilmeldingsmulighederne, så det sikres, at flere
forskellige deltagere kan deltage over årene.
- Der afsættes midler til at afholde workshop for døve børn og forældre om, hvad der
kendetegner godt tegnsprog og tegnsprogsmiljø.
- Muligheden for fællesaktiviteter med DDU skal undersøges.
- Døvehistorisk selskab støttes økonomisk.
- Der afsættes midler til at forsøge at skabe et teatertilbud på tegnsprog.
- Der ansøges om ressourcer til varetagelse af DNR-formandsskab.
- Fejring af dansk tegnsprogs anerkendelse sættes på budgettet.
- I anledning af 1866’s 150 års jubilæum bidrager DDL med arrangement i huset på
fejringsdagen.
- Der afsættes en pulje til støtte af andre kulturarrangementer.
Ovenstående projekter er afhængige af fonds- og puljetilskud.
Budget 2016 godkendes med ovenstående ændringer.
2.3

Politisk turne om IMR’s anbefalinger m.v.
I forlængelse af oplæg fra SFI og Institut for menneskerettigheder (IMR) til DNR-mødet, er
det blevet tydeligt, at DDL har en opgave med at få formidlet indholdet af IMR’s rapport
understøttet af resultaterne af SFI-rapporten. Der kommer med stor sandsynlighed til at gå
lang tid, før DDL igen har så stærke argumenter for bedre tilbud til døve børn fra uvildige
instanser.
Nu er ordførende i de relevante politiske udvalg i folketinget på plads efter valget, og det
foreslås, at DDL påbegynder en omfattende politisk turné for at synliggøre de særlige
udfordringer, der er for døve børn.
For at styrke den generelle interessevaretagelse, stilles samtidig forslag om at samle DDL’s
konkrete ønsker i en større fortælling om det hele liv som døv. Konkret forslås det, at der
udarbejdes en “bog”, der illustrerer, hvilke behov/forventninger der er for døve i de enkelte
livsfaser.
I sådan en bog vil DDL kunne samle alle forventningerne til det gode liv. Det vil være et
godt redskab at kunne give til politikere og andre interessenter. Det vil også være en
mulighed for at give medlemmerne materiale, de kan bruge i deres hverdag på
arbejdspladsen, i kontakten med kommunen og andre steder.
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HB ønsker at iværksætte arbejdet med at udarbejde “bog” til brug for interessevaretagelse
og til gavn for medlemmerne. Det er vigtigt, at materialet også er tilgængeligt elektronisk.
Det aftales, at sekretariatet udarbejder projektplan og budget til godkendelse inden
projektet iværksættes.
Der er enighed om, at der iværksættes politisk turné for at formidle IMR’s anbefalinger.
2.4

Tegnsprog som gymnasiefag
DDL har fået en henvendelse fra et medlem, der foreslår, at DDL arbejder for at få oprettet
tegnsprog som et gymnasialt fag i forlængelse af anerkendelsen af dansk tegnsprog.
Grunden til at tage det op nu skyldes, at der forventes en gymnasiereform inden længe, og
det vil i den forbindelse være naturligt at søge politisk indflydelse for at sikre oprettelse af
tegnsprog som fag i gymnasiet/HF.
HB beslutter, at der skal arbejdes for at få oprettet tegnsprog som gymnasiefag.

2.5

Særlig indsats for etniske døve
HB har modtaget et forslag fra to medlemmer om projekt for etniske døve, men
vurderer ikke, at projektet i det foreslåede omfang p.t. kan gennemføres. HB ser dog
positivt på grundtanken i projektet, og vil, såfremt der opstår mulighed for at rejse midler fra
relevante puljer, gerne indgå i nærmere drøftelser om projektet.
HB ønsker ønsker at undersøge alternative projekter for at inkludere etniske døve i DDL’s
lokalforeninger. Der er afsat midler til dette i budget 2016.

2.6

Udvikling af UAMK og ÆKU
Uddannelse- og arbejdsmarkedskoordinationsudvalget og Ældrekoordinationsudvalget er
sammensat af faglige interessenter på de respektive områder. Hvert udvalg mødes 2
gange årligt.
DDL’s konsulenter, der deltager i møderne, fortæller, at deltagelsen i udvalgene er for
nedadgående. Særligt UAMK har få deltagere efterhånden. Til sidste møde i oktober 2015
deltog kun 5 personer heraf 2 konsulenter fra DDL.
DDL’s konsulent på ældreområdet fortæller, at ÆKU-mødet i oktober var et godt møde. Det
drøftes dog, at det er mange faglige ressourcer at samle, hvis formålet blot er at orientere
hinanden. Udvalget er derfor nået til enighed om, at alle aktivt tager ansvar for, at der bliver
skrevet et referat med nyt fra hver enkelt deltager forud for udvalgsmøderne, sådan at kun
eventuelle spørgsmål skal drøftes på møderne. Derudover fortsætter udvalget som et
vidensdelingsforum, hvor de forskellige medlemmer vil blive ansvarlige for at bringe
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problemstillinger og udfordringer i spil. Fællesnævneren for udvalget er fortsat ældre døve
og tegnsprog. Næste ældrekoordinationsudvalgsmøde finder sted i april 2016.
HB udskyder en nærmere drøftelse af punktet til kommende møder, men det aftales, at
UAMK på deres næste møde tager en drøftelse af, hvordan deltagerne kan se
udvalgsarbejdet udviklet.
2.7

Skal DDL fortsat arbejde for medlemsfordele?
Sekretariatet har opgjort, hvor stor tilslutning der er til de medlemsfordele som DDL
forhandler hjem. Opgørelsen viser, at en enkelt fordel (Baresso) har 74 brugere, mens tivoli
lander på omkring 20-25 brugere, ZOO omkring 12 brugere, mens resten af tilbuddene har
10 eller færre brugere.
Den begrænsede tilslutning betyder, at det er svært at forhandle aftaler hjem, og at det er
svært at beholde de aftaler, der er i hus, da volumen er for lille. Derfor er der mange
virksomheder, der ikke ønsker at forlænge med DDL. Samtidig bruges der en del
administration i sekretariatet på at opsøge aftaler og håndtere tilmeldinger. Oplevelsen er,
at det er svært at ramme bredt nok til at dække medlemmernes forskellige behov.
HB beslutter, at det indtil videre fastholdes, at DDL søger at skabe medlemsfordele. Det
aftales, at sekretariatet undersøger muligheden for, at DDL kan tilslutte sig andre
forbrugsforeninger, således at DDL’s medlem kan få endnu flere tilbud.

2.8

Samarbejde mellem DDL og Døvekonsulent
Sekretariatet har holdt et møde med CFD’s døvekonsulentordning. Formålet var dels at
hilse på, men også at drøfte perspektiverne i et samarbejde, hvor der ca. hver 14 dag
kommer en døvekonsulent og sidder på sekretariatet. Formålet er, at gøre
døvekonsulentordningen tilgængelig for medlemmer, der kommer i Brohusgade, men også
at få mulighed for erfaringsudveksling mellem DDL’s medarbejdere og døvekonsulenterne.
Tanken er, at det vil give en bedre forståelse for de respektive arbejdsopgaver.
Det er spændende elementer i tanken, men der er også etiske overvejelser i at
sammenblande medlemmernes interesseforening og den offentlige støttefunktion som
konsulentordningen er. Derfor skal det overvejes nøje, hvordan det kan tilrettelægges, og
hvilke snitflader der kan etableres.
HB er positivt indstillet, men det pointeres, at det er afgørende, at der ikke sker
overdragelse af personfølsomme oplysninger. Der kan således kun drøftes principielle
problemstillinger mellem DDL og Døvekonsulenterne (på samme måde som nu). Samtidig
er det vigtigt, at de personer, der ønsker at benytte Døvekonsulenten, sikres anonymitet.
Sekretariatet får bemyndigelse til at arbejde videre med forslaget.
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2.9

Tilskud til flytning af Ole Munk Plums gravsten
Menighedsrådet for Døves Kirke har sendt en forespørgsel om, hvorvidt DDL vil støtte
økonomisk til flytning af Ole Munk Plums gravsten fra kirkegård på Frederiksberg og hen til
Døves Kirke. Årsagen er, at gravstenen nedlægges med udgangen af året.
HB ønsker at støtte forespørgslen med op til kr. 1000.

Blok 3: Projekter
3.1

Tekst til tegn på arbejdsmarkedet
Der er ansæt en konsulent, der skal have projektlederfunktionen. Jesper Hårdell tiltræder
1.12.2015. Herefter indkaldes hurtigst muligt til møde mellem projektparterne.

3.2

Mentorordning på arbejdsmarkedet
Der er udarbejdet ansøgning til nyt arbejdsmarkedsprojekt, da der er ny pulje fra
beskæftigelsesministeriet. Projektet er udarbejdet af DDL med CBG og CFD som
projektparter.
Der ansøges om midler til at etablere en mentorordning, hvor arbejdsløse døve eller døve
med behov for at styrke relationen til arbejdsmarkedet, kan få en frivillig mentor med
kendskab til det specifikke arbejdsmarked, som de døve mentees' uddannelser og
erfaringer retter sig mod.
Målet er, at mentorerne med deres viden og netværk kan hjælpe mentees ind på det
arbejdsmarked, der matcher deres uddannelse. Denne vinkel er valgt, da relativt mange
uddannede døve ikke får arbejde inden for deres fagområde, men andre steder.
Mentorerne, der kan være både døve eller hørende, får tilbudt et kursus om døvekultur,
tegnsprog o.l.
Projektet kan ses i forlængelse af det netop opstartede arbejdsmarkedsprojekt. Der er i
øvrigt ingen garanti for, at DDL får midlerne, da DDL lige har fået fra samme pulje.

3.3

Psykiatriprojekt/ Psykisk trivsel
Psykiatriprojektet rummer både et politisk spor, der skal understøttes af en rapport, samt et
praktisk spor, som består af turné til lokalforeningerne samt oprettelse af
selvhjælpsgrupper. Turné og selvhjælpsgrupperne er igangsat, mens der stadig arbejdes
på at få rapporten færdiggjort.

3.4

Ulandsprojekter
Der er indsendt ansøgning til projekt i Vestafrika.
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3.5

Tegnsprogsfestival Århus maj 2016
DDL har fået henvendelse om deltagelse i tegnsprogsfestival i Århus maj 2016. DDL har
som udgangspunkt været positive, da det er et kulturprojekt, der potentielt kan være med til
at fejre anerkendelsen af dansk tegnsprog d. 13.maj. Sekretariatet har deltaget i et møde
med initiativtagerne.
HB er positive over for initiativet, også selv om aktiviteten afvikles 14. maj i stedet for 13.
maj. For HB er det afgørende, at indholdet i dagen handler om tegnsprog, og ikke kan
forveksles med f.eks. Døves Kulturdage. DDL’s videre involvering vil således afhænge af,
at indholdet kan påvirkes i retning af tegnsprog frem for generelle kulturtilbud til døve.
Sekretariatet melder tilbage til initiativtagerne.

Blok 4: Sager til orientering
4.1

Tolkeudbud på uddannelsesområde
DDL har sammen med DDU modtaget et åbent brev fra en række studerende, der er
utilfredse med tolkesituationen på uddannelsesområdet efter seneste udbudsrunde. DDL
og DDU har været i kontakt med de studerende, tolkeleverandørerne og STUK. Der er
sendt et svar til de studerende fra DDU og DDL.
HB støtter op om håndteringen af sagen.

4.2

DNR-møde d. 23.-25.10 2015
JBN orienterede fra mødet.

4.3

EUD’s 30 års jubilæum - møde med medlemmer af parlamentet
JBN orienterede fra jubilæet og møderne med politikerne.

4.4.

Møde med Danske Handicaporganisationer
PF har holdt et hilse-på møde med direktøren for Danske Handicaporganisationer. Det er
aftalt, at der også holdes et møde, hvor formændene er med i starten af 2016. PF
orienterede fra mødet.

4.5

Generalforsamlinger
Det skal afklares, hvem der deltager i hvilke generalforsamlinger. Det samles på intra.

4.6

Næste møde
Det aftales, at sekretariatet udsender forslag til mødekalender for hele 2016.

4.7

Evt.
Intet under punktet.
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