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1.4

Nyt fra sekretariatet
Orientering om personaleændringer og ny opgavefordeling i sekretariatet. Der orienteres
også om, at der p.t. er meget travlt i sekretariatet.
Der er enighed om at prioritere ansættelse af en kultur- og foreningsmedarbejder i en
projektansættelse frem til og med nordisk kulturfestival 2018.
JZ orienterer om fremdriften i styregruppen for Nordisk kulturfestival.

Blok 2: Politiske drøftelser
2.1

Opfølgning på budget 2016 og godkendelse af forslag til budget 2017
Baggrund:
Udkast til regnskab 2016 gennemgås. 2016 regnskabet er ved at være på plads. Der er
ændringer i forhold til de tidligere budgetforventninger.
Da vi nu kender lidt flere forudsætningstal for budgetåret 2017, er der mindre ændringer
i budgettet. Forslag til justering af budget 2017 gennemgås.
Bilag:
Udkast regnskab 2016 og justeret budget 2017.03.10
Indstilling:
Udkast til regnskab 2016 drøftes.
Forslag til justeringer af budget 2017 gennemgås og godkendes.
Beslutning:
Udkast til regnskab 2016 taget til efterretning.
Revideret budget 2017 godkendt.

2.2

Tolkeområdet
Baggrund:
DDL har været initiativtager til et undersøgelsesarbejde om udfordringer på tolkeområdet
sammen med de andre brugerorganisationer. Der foreligger nu materiale til drøftelse.
Det skal gennemgås med henblik på at prioriterer, hvordan DDL vil arbejde videre med
området.
Bilag:
Den fælles undersøgelse samt sekretariatets anbefalinger.
Indstilling:
Undersøgelsen gennemgås og drøftes.
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Det besluttes, hvilke indsatsområder DDL finder er vigtigst at prioritere politisk.
Beslutning:
Der er opbakning til de fremlagte visioner. Det vurderes, at være vigtigst at få
implementeret vision 2 om retten til tolk.
Det anbefales at fjerne afsnittet om omkostninger, da det er underbelyst.
Der ønskes en analyse af bevillings- og afregningsstrukturen på tolkemarkedet for at
undersøge om det kan forbedres.
2.3

Skoleområdet
Baggrund:
DDL har gennem 2016 haft skoleområdet som indsatsområde. Det har indtil nu
resulteret i en lang række politiske møder, og at DDL er blevet en del af
opfølgningsgruppen vedrørende inklusion.
DDL har også afholdt møder med forældre til døvfødte børn med og uden høretekniske
hjælpemidler for at høre, hvilke skoletilbud de foretrækker til deres børn. Det er meget
forskelligt, og der er ikke ensartede ønsker.
DDL har som opfølgning på et møde med socialstyrelsen lovet at fremsende vores
forslag til, hvilken skolemodel vi anbefaler. Som grundlag for dette har sekretariatet
udarbejdet forskellige modeller på baggrund af forældreønsker, internationale modeller
og den nuværende danske situation.
Bilag:
Notat med forskellige skolemodeller
Indstilling:
HB skal beslutte, hvilken model DDL skal forsøge at få gennemført.
Beslutning:
HB vurderer, at model C i bilaget vil være den mest hensigtsmæssige løsning. Det bør
suppleres med sociale aktivitetstilbud i tegnsprogsmiljøer med fokus på rollemodeller.

2.4

Medieområdet
Baggrund:
Medieaftalen skal forhandles i 2018. Det betyder, at hvis DDL vil påvirke noget, så er det
i løbet af 2017 arbejdet skal gøres. Medieaftalen ligger bl.a. rammerne for DR og TV2’s
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public serviceforpligtigelse i forhold til tegnsprogede programmer og tegnsprogskanalen.
Selv om Døvefilm får bevilling fra Socialministeriet, vil ændrede public service
forpligtigelser kunne få betydning for Døvefilm.
Indstilling:
Det skal drøftes, hvilke ønsker og ideer DDL skal arbejde videre med – altså hvilke
visioner vi har for området.
Beslutning:
I forbindelse med forhandling af ny medieaftale, skal det sikres, at der som minimum
ikke sker forringelser af tv til handicappede, og i bund og grund er der behov for
udvikling.
Der skal tages udgangspunkt i tidligere anbefalinger og ønsker til tv målrettet døve, og
samtidig er der forslag om en nye tilgængelighedskonference, der kan give fagfolk viden
om døves ønsker på medieområdet.
Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan afdække medieområdet og
udarbejde en række anbefalinger til beslutning i DDL’s hovedbestyrelse. Gruppens
arbejde forventes færdig på den anden side af sommerferien, så det kan indgå i DDL’s
politiske arbejde vedrørende ny medieaftale.
På sigt skal der etableres møde med kulturminister Mette Bock.
2.5

Ældreområdet
Baggrund:
DDL har gennem de sidste år forsøgt at få forbedret plejehjemsforholdene for døve i
København. I den forbindelse har vi fået etableret en god og konstruktiv debat med både
Plejehjemmet Fælledgården og Plejehjemmet Solterrasserne i København. Der er brug
for, at DDL fokuserer indsatsen, således at der prioriteres, hvordan DDL kommer videre
med at få etableret et godt tilbud til ældre døve.
Bilag:
Redegørelse fra projektleder for ældrevejledningen.
Indstilling:
Der skal tages stilling til, hvilken løsning DDL skal arbejde for.
Beslutning:
Det besluttes at fokusere på at etablere et tegnsprogsfagligt plejemiljø på plejehjemmet
Solterrasserne. Der tages kontakt til Solterrassernes ledelse og bestyrelse for at
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undersøge mulighederne. Der skal tages kontakt til Københavns kommune for at indlede
et samarbejde for at afdække kommunens tilbud til ældre døve.
2.6

Døvefonden
Baggrund:
Som følge af Glenn Andersens tragiske bortgang, har det været nødvendigt for
Døvefonden at udpege en ny formand. Døvefonden har udpeget det nuværende
bestyrelsesmedlem George Artmann. Døvefonden beder om, at DDL udpeger George
Artmann, som DDL’s repræsentant i Døvefonden.
Indstilling:
Det skal besluttes, om DDL ønsker at udpege George Artmann som DDL’s repræsentant
i Døvefondens bestyrelse.
Beslutning:
DDL ønsker at udpege George Artmann som DDL’s repræsentant i Døvefondens
bestyrelse.
Overordnet aftales det, at der skal evalueres på DDL’s udpegningstaktik med henblik på
fremtidige udpegninger. Efter kommunalvalg 2017 skal der udpeges på en lang række
områder, og der skal en kommende strategi være klar.

2.7

Kursusvirksomhed
Baggrund:
Som opfølgning på tidligere punkt om evt. kursus til døve tolke, har sekretariatet
undersøgt mulighederne for et retstolkekursus, som var en af de øverste prioriteter. Vi
har været i dialog med CFD, der tidligere har kørt et kursus og de er villige til at sparre
med os om et evt. kursus.
Arbejdet har givet anledning til at overveje om DDL i videre omfang kan afholde kurser
for tolke. Det skal drøftes.
Bilag:
Oversigt over indhold og udgifter til retstolkekursus for døve tolke.
Indstilling:
Det skal besluttes om, DDL skal forsøge at rejse midler til at afholde retstolkekursus for
døve tolke.
Det skal drøftes, om DDL skal afdække mulighederne for at afvikle kursusvirksomhed for
tolke.
Beslutning:
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Det besluttes at søge midler til gennemførelse af retstolkekurser.
Der gives grønt lys for at undersøge mulighederne for at udvikle yderligere
kursusvirksomhed. Det kunne bl.a. være inden for ledelse, inklusion o.l.
2.8

Landsmøde 2017
a.) Gennemgang af tidsplan/program
Der følges op på det besluttede program og tidsplan. Der skal justeres ved behov.
Beslutning:
Det besluttes, at Ole Munk Plum legatet ikke uddeles på landsmødet.
På HB-møde d. 18.3. aftales, hvornår HB mødes til Landsmødet.
b.) Budget for landsmødet gennemgås
Det reviderede budget gennemgås og godkendes.
Beslutning:
Det besluttes at nedsætte dagsprisen for lørdagsgæster til 400 kr.
c.) Opsamling på strategiudkastet
Det skal besluttes, hvilken term for forbundets målgruppe, der skal bruges i udkastet.
Der er ytret ønske om at gøre det klart, at DDL også favner hørehæmmede og CIbrugere. Det skal besluttes, hvordan det beskrives i strategien.
Beslutning:
Der udarbejdes forslag til formuleringer, der rummer flere tegnsprogstalende.
d.) Kontingentmodeller
Der fremlægges forslag til kontingentmodel for unge under 30 år og de deraf afledte
vedtægtsændringer. Det skal besluttes om HB vil stille forslaget.
Der udarbejdes samtidig forslag til en kontingentmodel, hvor børn af voksne medlemmer
kan få medlemskab som en del af et familiemedlemsskab. Der udsendes
kontingentforslag senest i uge 3.
Beslutning:
Forslag godkendt.
e.) Øvrige vedtægtsændringer
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Der er forslag om at ændre vedtægter, således at fristen for medlemsforeningernes
indkomne forslag flyttes om på den anden side af fristen for HB’s forslag. Det kan give
bedre mulighed for at medlemsforeningerne kan forholde sig til HB’s forslag. Omvendt
bliver det svære for HB at respondere på medlemsforeningernes forslag. Forslaget
drøftes på HB-mødet.
Det skal overvejes om der fremadrettet skal være en valgkomite eller om der skal
udtænkes en anden model. I fald man fortsætter med en valgkomite, så skal det drøftes,
hvem der kan tænkes at ville påtage sig opgaven i den kommende periode.
Konsekvensrettelser i vedtægterne som udsendt ved sidste HB-møde gennemgås til
beslutning.
Beslutning:
Forslag om ændrede frister for forslagsstillelse gennemgået og godkendt.
Debat om valgkomite ikke gennemført.
f.) Indkomne forslag fra medlemsforeningerne
Der er kommet forslag fra 3 medlemsforeninger. Forslagene udsendes til HB til drøftelse
på mødet.
Beslutning:
Forslagene gennemgået og det aftales, at PF tager kontakt til forslagsstillerende for
afklarende spørgsmål.

Blok 3: Projekter
3.1

Mundtlig gennemgang af DDL’s projekter i 2017
Forslag til kommende projekter:
- Arbejdsmarkedsprojekt med fokus på højtuddannede
- Analyse af døves beskæftigelsessituation i Danmark (med inspiration fra John
Boscoe og Mette Sommers undersøgelser)
- Arbejdsmarkedsprojekt med fokus på iværksætteri
- Arbejdsmarkedsprojekt med fokus på en samlet beskæftigelsesindsats for døve
- Arbejdsmarkedsprojekt med fokus på opsøgende virksomhedskonsulent
Der er stemning for at forsøge at rejse midler til en storskalaprojekt for at styrke tilbud til
psykisk sårbare i vestdanmark.

Blok 4: Sager til orientering
4.1

Intet under punktet.
Evt.
Intet under punktet.
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