Referat af HB-møde d. 1.-2.06 2018 i København
Tilstede: Lars Knudsen (LK), Ole Rønne -Christensen (ORC), Klaus Huse (KH), Michael
Olesen (MO), André Kobberholm (AK), Birthe Petersen (BP), Mads Graversen (MG),
Nathalie Hein (NH), Nezahat Taskin (NT) Per Fruerled (PF)
Afbud: Karin Mikkelsen (KM)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Sekretariatet
3. Budgetopfølgning, budgetfremskrivning og økonomiske tiltag
4. Ejendommen Brohusgade 17 og DDL’s fremtidige rolle
5. Tolkeområdet
6. Fremtiden for ordbog over dansk tegnsprog og Dansk sprognævn
7. Nordisk seniorrådsmøde 2018
8. Folkemøde 2018
9. Status på DNKF’18
10. Orientering om aktuelle sager, henvendelser og møder
11. Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
2. Sekretariatet
Baggrund:
PF orienterer om kommende personaleændringer i sekretariatet. Som talt om på
tidligere HB-møder forventes økonomisk nedgang som følgende af faldende bevillinger
og udløbne projekter. Derfor er det nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben. Det er
sket ved naturlig afgang, men ledige stillinger vil ikke blive besat. Der er derfor behov for
at drøfte, hvilke konsekvenser det får for opgaveløsningen nu og fremover.
Indstilling:
Der indstilles til, at HB tager orienteringen om personaleændringer til efterretning og på
den baggrund prioriterer arbejdsopgaver.
Beslutning:
PF orienterer om personaleændringerne. Det betyder, at der vil være færre
personaleressourcer fremover, hvilket vil få betydning for sekretariatets kapacitet. HB
tager orienteringen til efterretning og det aftales, at LK og PF til næste møde
fremlægger, hvordan opgaverne håndteres med de ændrede personaleressoucer.
3. Budgetopfølgning, budgetfremskrivning og økonomiske tiltag
Baggrund:
Budgetopfølgning indtil nu gennemgås. Derudover fremlægges budgetfremskrivning for
de kommende 3 år med henblik på at drøfte situationen. Endelig præsenteres forskellige
tiltag til at styrke økonomien.
Indstilling:
HB tager budgetopfølgningen til efterretning og drøfter konsekvenserne af
budgetfremskrivningen samt tager stilling til de fremlagte økonomiske tiltag.
Beslutning:
Orientering om budgetopfølgning 2018 tages til efterretning.
Gennemgang af budgetfremskrivning viser markant nedgang i omsætningen og tilskud
de kommende år som følge af 1866’s ændrede situation og et hul i projektaktiviteter. Det
forventes, at der kommer nye projekter til, men der vil stadig mangle i ca. 1. mio. kr. i
rent tilskud til DDL’s drift i 2021. Derfor er det nødvendigt at finde andre indtægtskilder,
men også at overveje, hvad der er DDL’s kerneaktiviteter.
For at styrke økonomien skal medlemstallet øges. Der er forslag om at oprette en ny
medlemsforening, DDL’s venner, med begrænsede rettigheder, hvor pårørende,
samarbejdsparter, og alle andre som støtter DDL’s formål, kan være medlemmer. HB
bakker op om ideen, der også drøftes i formandsnetværket og på foreningsturneen.
Umiddelbart er vurderingen, at der også er opbakning i foreningerne, men det skal
sikres.
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DDL vil også fremover i højere grad søge at sælge konsulentydelser og der er taget
initiativ til at fremstille merchandise o.l., der kan sælges. Endelig sættes der endnu mere
fokus på at lave indsamlinger og lignende tiltag, der kan give indtægter til driften.
Til næste møde inviteres en ekstern oplægsholder for at give viden og inspiration om
indtjening og fundraising

4. Ejendommen Brohusgade 17 og DDL’s fremtidige rolle
Baggrund:
Døveforeningen af 1866 er presset på økonomien som følge af tolkecentrets lukning.
Derfor er der nedsat en styregruppen, der skal komme med en række forslag til, hvordan
foreningens økonomi kan reddes.
Det forekommer realistisk, at huset skal sælges for at sikre foreningens videre drift. I den
forbindelse har PF haft en tæt dialog med styregruppen om mulighederne, herunder
muligheden for at DDL kan overtage ejendommen. Det konkrete forslag er, at DDL
køber ejendommen til en markant nedsat pris mod at 1866 får andel i gevinsten af et evt.
fremtidigt salg.
Styregruppen og DDL har fået forskellige fagpersoner til at vurdere ejendommen og
ejendommens udlejningspotentiale. Der er enighed om, at ejendommen er attraktiv for
investorer, hvis lejen tilpasses til markedslejen. Det er den ikke på nuværende tidspunkt.
Det er dog ikke bare noget man gør.
Hvis DDL skal købe ejendommen vil det kræve et væsentligt lån og at der afsættes
personaleressourcer til at drifte huset. Det skal alt sammen kunne dækkes af
lejeindtægterne, og det forudsætter at alle lejemål i ejendommen optimeres (bliver
dyrere).
Udover selve økonomien skal HB drøfte, hvad et evt. ejerskab vil betyde for DDL’s
arbejde i øvrigt.
PF redegør for fordele og ulemper ved at overtage ejendommen.
Indstilling:
HB tager stilling til om der er interesse for at overtage ejendommen. Hvis der er det, så
skal der iværksættes grundige analyser af økonomien med ekstern bistand.
Beslutning:
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DDL er grundlæggende interesseret i at arbejde videre med muligheden for at overtage
ejendommen – også med henblik på at etablere et ejendomsselskab, der kan
administrere de andre foreningshuse.
Køb af ejendommen skal være en god investering for DDL og det må ikke påvirke DDL’s
kerneaktivitet. Hvis DDL skal drive ejendommen, så vil det betyde at leje skal følge
markedslejen. Et køb er betinget af formandsnetværkets og foreningernes inddragelse
og accept. Dette er således ikke en endelig beslutning, men et tilsagn om at HB bakker
op om ideen og at det skal undersøges i dybden.
5. Tolkeområdet
Baggrund:
DDL har været til 2. møde i følgegruppen for omorganisering af tolkeområdet. Der er
udleveret en række bilag til deltagere, som skal drøftes for at fastlægge DDL’s holdning
til det videre arbejde.
DDL har i den seneste tid været i tæt kontakt med Københavns Kommune om
strammere forvaltning af personlig assistanceordningen. Det kunne godt se ud til, at det
er stramninger, der vinder indpas i andre kommuner – også som følge af kommunernes
indgåelse i DNTM’s udbud. Der orienteres om dialogen med henblik på at fastlægge
DDL’s principielle holdning fremover.
Indstilling:
HB tager orientering fra følgegruppearbejdet til efterretning og drøfter DDL’s holdning til
de aktuelle forslag
HB tager orientering af dialogen med København til efterretning og drøfter den
principielle holdning til personlig assistance.
Beslutning:
Arbejdsgruppens modeller gennemgås. Af de tre modeller er der enighed om, at model 2
er den mindst dårlige (under forudsætning af at model 3 meldes til at være urealistisk).
Det er afgørende at udbuddene har længere varighed og at der skabes en
udbudsmodel, der sikre at alle tolkeleverandører kan komme på listen, så der er reelt frit
valg for tolkebrugerne.
DDL ser allerhelst en model, hvor bevillingskompetencen og administrationen er samlet i
en koordinerende og ansvarlig myndighed.
HB tager orienteringen om situationen på jobcentertolkning i Københavns kommune til
efterretning. Det er afgørende, at sagerne skilles ad og at særligt nyansøgninger
prioriteres.
DDL laver en udmelding om misbrug af tolkebevillinger og tolkebrugernes eget ansvar.
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DDL arbejder fortsat for at vilkårene for at få bevilliget døve tegnsprogstolke forbedres.
Det er den døve tolkebruger, som kan vurdere behovet.
6. Fremtiden for ordbog over dansk tegnsprog og Dansk sprognævn
Baggrund:
Ordbogen over dansk tegnsprog mister sit tilskud og kan ikke længere driftes og Dansk
Sprognævns afdeling for dansk tegnsprog skal flytte, hvilket vil betyde at der ikke er
nogen kvalificerede medarbejdere. Ordbogen og afdelingen er fundamentet for
fastholdelsen og udviklingen af dansk tegnsprog og det vil være en alvorlig risiko for
dansk tegnsprogs bevarelse. Derfor er det nødvendigt at drøfte, hvad DDL kan gøre for
at bevare ordbogen og afdelingen for dansk tegnsprog samt hvordan vi kan sikre dansk
tegnsprog fremover.
Indstilling:
HB skal beslutte, hvordan DDL kan sikre dansk tegnsprog.
Beslutning:
Der er umiddelbart stemning for at overdrage Ordbogen til Dansk Sprognævn, hvis det
er muligt. I første omgang er det afgørende at ordbogen bevares, såfremt projektet
lukker. DDL skal finde nogle penge, så siden kan driftes. Der skal påbegyndes politisk
arbejde for at sikre en statslig finansiering og generelt at få sat fokus på at dansk
tegnsprog er truet bl.a. med udflytningen af Dansk sprognævn og afdelingen for dansk
tegnsprog.
7. Nordisk seniorrådsmøde 2018
Baggrund:
Danmark er vært for nordisk seniorrådsmøde 2018, hvor BB og Vibeke Borup deltager
på Danmarks vegne. Katrine Eskelund fra sek. er tovholder. På mødet skal man drøfte
muligheden for et fælles visionspapir. BB orienterer om mødet.
Indstilling: HB skal tage stilling til, hvordan man forholder sig til et fælles nordisk
visionspapir og hvilke ønsker man har til indholdet.
Beslutning:
BB orienterer om formålet med Nordisk seniorrådsmøde. Der er forslag om at udarbejde
et fælles nordisk visionspapir for seniorområdet med udgangspunkt i FN’s
menneskerettigheder.
HB bakker op om visionerne. Dog ønskes en præcisering om, at der skal skabes
muligheder for fattige/mindre bemidlede ældre døve, der ikke har råd til at hverdags- og
socialt liv.
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8. Folkemøde 2018
Baggrund:
DDL tager på folkemødet igen i 2018. LK og PF orienterer om planerne for deltagelsen
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning
Beslutning:
Orientering taget til efterretning.

9. Status på DNKF ’18
Baggrund:
Der gives en kort status på DNKF 18, herunder på tilmeldinger
Indstilling:
HB tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Orientering taget til efterretning. Styregruppen står for kommunikationen, men det
forventes at både HB og medarbejdere gør en indsats for at udbrede budskabet om
DNKF.
10. Orientering om aktuelle sager, henvendelser og møder
- CBG’s ekstraordinære rep.møde
o LK redegøre for baggrunden for det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde. Etablering af ejendomsselskab er eneste punkt.
o DDL bakker fortsat op om ejendomsselskabet. HB kan ikke på baggrund af
det udsendte materiale foretage en faglig vurdering og opbakningen baseres
derfor på tillid til Castberggårds bestyrelses indstilling.
o MG og AK deltager som DDL’s repræsentanter
-

Forløbsbeskrivelse – børn- og ungeområdet
LK orienterer om udkastet til revideret forløbsbeskrivelse. Der er positive åbninger for
at kunne vælge tegnsprog, hvilket er positivt. Udkastet er p.t. til kommentering, så vi
afventer det endelige resultat.
LK fortæller om møde med Børnerådet om tegnsprog til børn. Det var et positivt
møde i den forstand, at Børnerådet deler vores bekymring for området. Det er aftalt
at lave et fælles brev til politikere om problemet.

-

Persondatalovgivning
PF orienterer om status

-

Lørdagsskole
Orientering om Lørdagsskole tages til efterretning.
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-

Møde med DNTM om tolkning til aktiviteter
PF fortæller om vilkårene for at lave kulturarrangementer med tolkning fra DNTM.
Hvis DDL eller foreningerne laver arrangementer eller ture til arrangementer, så er
DNTM generelt villige til at sikre tolkningen.

-

Åbent brev til Mai Mercado
IMR laver et ”handicapbarometeret”, der måler handicappedes levevilkår. IMR har
sammen med DH inviteret handicaporganisationerne og andre interessenter til at
være afsendere af et åbent brev til socialminister Mai Mercado om at forbedre
levevilkårene for handicappede. DDL er med.

-

Hamburg-konference
PF og ORC orienterer om konferencen i Hamburg, der afslutter det store Erasmus+
projekt om døve tolke. Konferencen gik rigtig godt takket være en stor indsats fra
DDL’s medarbejdere. Nu mangler den endelige evaluering, men de første meldinger
er, at resultaterne er positive.

-

Arbejdsmarkedskonference/tegn nu
PF/LK og MO orienterede om dagen. Det var en god dag med mange deltagere. Det
gav god mening at blande medarbejdere fra jobcentrene i hele landet.
Tegn Nu kan ikke forlænges, men det skal overvejes at lave nye projekter i den
retning.

-

Døves kulturdag 2019
Aalborg tegnsprogsforening har påtaget sig opgaven. DDL støtter op om arbejdet.

-

Seminar på Døvefilm
BP vil gerne deltage. Øvrige interesserede fra HB melder sig snarest. Der inviteres
også medlemmer fra hele landet for at sikre en geografisk og demografisk
spredning.

-

Kultur på dagsordenen
Der savnes at der tales mere om kultur på tegnsprog og DDL’s rolle og ansvar. Det
er vigtigt at tilbuddene annonceres og at der følges op på tilbuddenes benyttelse.

-

CFD’s bestyrelsen
Det besluttes at indstille PF og LK taler med anden mulig kandidat.

-

DD3 Campus
Der er godt gang i planlægningen af DD3 Campus og det er lykkes at fundraise
penge, så deltagerbetalingen kommer til at lande på ca. 500 kr. pr. deltager for
forplejning, overnatning og kurser. HB finder at der bør være en vis deltagerbetaling.
Det kan overvejes om vanskeligt stillede foreninger eller personer kan søge et
yderligere tilskud. Det afklares om det er muligt.
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HB-møde d. 24.-25.11: det besluttes at HB deltager i DD3 og at bestyrelsesmødet
holdes fredag, gerne hele dagen.

11. Evt.
BB fortæller, at han har fået henvendelser om, at der mangler billeder og mailadresser
på HB-medlemmerne på hjemmesiden. Det aftales at der skal tages billeder næste
gang. Det aftales, at mail sendes til ddl@ddl.dk og derefter kan sendes videre til
relevante HB-medlemmer.
LK orienterer om landskampen mellem DK og Sverige d. 2.6. Det er døve børn, der
følger spillerne på banen og nationalsangen fremføres på tegnsprog.
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