Referat af HB-møde d. 23.11 2018 i Brøndby
Tilstede: Lars Knudsen (LK), Ole Rønne-Christensen (ORC), Klaus Huse (KH),
Michael Olesen (MO), André Kobberholm (AK), Birthe Petersen (BP), Bent
Brøndum (BB), Nathalie Hein (NH), Karin Mikkelsen (KM), Per Fruerled (PF)
Afbud: Mads Graversen (MG), Nezahat Taskin (NT)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Budgetopfølgning og vedtagelse af budget 2019
4. Aktiviteter og fokusområder i 2019
5. Repræsentantskabsmøde
6. Tolkeområdet
7. Fremtidens foreningsstruktur
8. Valgkomitéen 2020
9. Tilknyttede foreninger
10. Orientering
11. Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden ændringer.
2. Opfølgning på sidste møde
PF orienterer om personalesituation på sekretariatet. Der er en sygemelding hele
december og fra ca. marts 2019 går en medarbejder på barsel. Medarbejderens opgaver
er fordelt.
3. Budgetopfølgning og vedtagelse af budget 2019
Baggrund:
Status på budget 2018 gennemgås. Budgetforslag for 2019 gennemgås og ændres ved
behov.
Bilag: Budget 2018 og budgetforslag 2019
Indstilling:
Der indstilles til, at HB tager budgetopfølgningen til efterretning. Budgetforslag 2019
tilpasses og godkendes.
Beslutning:
Budget 2018 ser ud til at ende med et positivt resultat, hvilket ikke var forventet fra årets
start. Budgetopfølgning tages til efterretning med glæde og tilfredshed over
økonomistyringen.
Budgetforslag 2019 gennemgås og godkendes uden ændringer. Der forventes et
underskud på kr. 215.000 i 2019, men der arbejdes på at nedbringe det.
Øvrige beslutninger vedr. økonomi:
Der er opbakning til kampagne med halvt kontingent for 2019 ved medlemskab i
december 2018.
PF og LK orienterer om status på evt. sommerhuskøb på Bornholm. Der er fundet et par
kandidater og der planlægges en rundtur til flere mulige bud.
Der orienteres om den pressede økonomiske situation hos WFD. Det drøftes, om DDL
kan give en ekstra støtte, såfremt der er økonomi til det ved årets afslutning 2018. Der er
opbakning til at give en ekstra støtte, men HB er bekymret for, at man ved direkte støtte
legitimere at andre lande undlader at betale. Det aftales, at DDL bidrager ved at betale
en række individuelle medlemskaber. Ved årets afslutning vurderes omfanget.
Det besluttes at stille forslag om, at WFD opretter en ”nødhjælpspulje” for lande, der ikke
har råd til kontingent, som andre medlemslande kan give øremærket bidrag til.
HB slår fast, at de ønsker der gives tilskud til oprettelse af testamenter. Det aftales, at
LK tager det op med Døvefonden igen for en præcis afklaring.
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4. Aktiviteter og fokusområder i 2019
Baggrund:
På baggrund af sidste HB-møde er der udarbejdet en aktivitetsliste for 2019 og en liste
med særlige fokusområder i 2019. Listerne gennemgås med henblik på tilpasning og
godkendelse.
Bilag: Aktivitets- og fokusliste
Indstilling:
HB drøfter og godkender aktiviteter og fokusområder for 2019.
Beslutning:
Aktiviteter og særlige fokusområder for 2019 godkendes.
Foreløbig aktivitetsliste 2019:
Nytårskur 18.1.2019
Dansk Tegnsprogsdag 13.5.19
Folketingsvalg
Tegnsprogskonference
Frivilligfest/temadag
Temadag for DDL-repræsentanter
Døves kulturdag 28.9.2019
WFD-kongres
Folkemøde
Kulturoplevelser hele landet
Nordisk pensionisttræf
Lørdagsskole
Fest for besøgsvenner
Kursus for besøgsvenner

Særlige fokusområder 2019:
Døvebladet og Døves jul
Fundraising
National handleplan for tegnsprog
Nye projekter
Projektforankring og evaluering
Medlemsrekruttering
Økonomi
Hotline og psyk.området
Strategi for kultur i bred forstand
Tolkeområdet

5. Repræsentantskabsmøde
Baggrund:
Dagsorden og bilag til repræsentantskabsmøde 2018 gennemgås til forberedelse af
mødet. Der vil være særlig fokus på præsentationen af beretningen.
Punkterne om tolkeområdet, fremtidens foreningsstruktur og valgkomitéen drøftes
særskilt.
Bilag: Foreløbig præsentation, udsendt dagsorden med bilag/links
Indstilling:
HB gennemgår og sparrer om præsentationen og planlægger drøftelserne under de
enkelte punkter.
Beslutning:
Det er aftalt med dirigentkandidaten, at der stilles spørgsmål til sidst i HB’s
fremlæggelse.
NH stiller sig til rådighed som stemmetæller
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LK indleder med arbejdsprogrammets overordnede visioner og højdepunkterne i
arbejdet indtil nu. MO anbefaler, at der indledningsvis orienteres om, at det ikke bliver en
slavisk gennemgang.
6. Tolkeområdet
Baggrund:
Der følges op på udviklingen siden sidste møde. Punktet er samtidig forberedelse til
debatten på repræsentantskabsmødet.
Indstilling:
HB drøfter og tilpasser evt. DDL’s strategi på tolkeområdet.
Beslutning:
LK orienterer om den tværministerielle arbejdsgruppe. Der er endnu ingen rapport, men
DDL er i løbende kontakt med børne- og socialministeriet.
LK fortæller om beskæftigelsesministeriets redegørelse og udkast til
bekendtgørelsesændring i lov om kompensation til handicappede i erhverv. Indholdet i
bekendtgørelsesændringen er i overensstemmelse med DDL’s anbefalinger. I forhold til
redegørelsen, så har DDL en bekymring for nogle af de holdninger, der anlægges. Der
følges op på det politisk.
På beskæftigelsesområdet ser DDL p.t., at der særligt i Københavns kommune
strammes på bevillinger og specifikt på om handicappet er uforeneligt med erhvervet.
Det kan principielt være at stor betydning for alle døve, hvis det fører til en
praksisændring. Derfor følger DDL sagen tæt.
Der har i slutningen af november været 1. behandling på et forslag om frit valg af
tolkeleverandør på uddannelsesområdet. DDL er glade for forslaget, men det var tydeligt
ved 1. behandlingen, at flere partier er blevet nervøse over svindelsagerne og derfor
ønsker at afvente videre behandling til der forelægger en større plan for
tegnsprogstolkeområdet med udgangspunkt i den tværministerielle gruppes
anbefalinger. DDL vil arbejde for at sikre vedtagelsen, da det vil være til gavn for døve.
DNTM udmeldte i starten af november, at de beløbsbegrænsede puljer er tomme og
derfor ikke kan søges resten af året. Det er meget problematisk, at døve forhindres i at
deltage i samfundet og der har været alt for dårlig information fra DNTM til
tolkebrugerne. Det er samtidig helt urimeligt, at DDL og øvrige brugerorganisationer ikke
er orienteret og inddraget. Det skal gøres fremadrettet.
7. Fremtidens medlems- og foreningsstruktur
Baggrund:
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til model for fremtidens medlems- og
foreningsstruktur. Det kræver en grundig drøftelse inden præsentation på
repræsentantskabsmødet.
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Bilag: Arbejdsgruppens udkast til fremtidens foreningsstruktur.
Indstilling:
HB drøfter forslaget med henblik for forberedelse til repræsentantskabsmødet.
Beslutning:
Arbejdsgruppen fremlægger forslag til debatoplæg med udgangspunkt i 3 modeller, der
er udtænkt på baggrund af gruppens turne rundt i landet.
ORC gennemgår indholdet og det drøftes, hvordan det bedst præsenteres på
repræsentantskabsmødet. Det aftales at indlede med baggrunden for arbejdet og en
opsamling på erfaringer fra turneen inden de forskellige modeller gennemgås.
8. Valgkomitéen 2020
Baggrund:
Det skal drøftes, hvilke forventninger der er til valgkomitéens arbejde og hvordan
samarbejdet med valgkomitéen organiseres.
Indstilling:
HB fastlægger en plan for forventninger til og det videre samarbejde med valgkomitéen.
Beslutning:
HB ønsker, at der opstilles flere kandidater end pladser, og kandidatsammensætningen
bør være repræsentativ fordelt på køn, alder og etnicitet. Der skal samtidig tages højde
for at der med kandidaternes kompetencer sikres en dynamisk sammensætning i
bestyrelsen.
HB vil gerne have, at valgkomitéen har et godt samarbejde med medlemsforeningerne
med henblik på at finde relevante foreningskandidater.
Der opfordres til, at foreningerne afsøger bredt i deres medlemsbase, så alle
interesserede medlemmer kan komme i betragtning.
Interesserede medlemmer skal også kunne kontakte valgkomitéen direkte med
spørgsmål.
LK og PF udarbejder en tidsplan i samarbejde med valgkomitéen, hvor der tages højde
for at valgkomitéens indstillinger offentliggøres 3 måneder før landsmødet, så der er god
tid til at supplere og tage stilling til kandidaterne.
9. Tilknyttede foreninger
Baggrund:
DDL har en enkelt tilknyttet forening efter tegnbølgen og Ladylike blev optaget som
medlemsforeninger. Det er uklart, hvilke rettigheder og status tilknyttede foreninger har
under DDL. Jf. vedtægterne fastlægges det af hovedbestyrelsen.
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Indstilling:
HB fastsætter rettigheder og pligter for tilknyttede foreninger og tager en principiel
drøftelse af, hvordan man indtænker tilknyttede foreninger i DDL.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen fastsætter følgende for tilknyttede foreninger:
Foreninger kan tilknytte sig DDL som en støtte til DDL’s arbejde. DDL tilbyder, at den
tilknyttede forening kan vises på DDL’s hjemmeside og at foreningens arrangementer
kan annonceres i DDL’s arrangementskalender.
DDL varetager ikke tilknyttede foreninger politiske interesser og tilknyttede foreninger
indkaldes ikke direkte til DDL’s møder, men kan for egen regning deltage.
Medlemmer af tilknyttede foreninger modtager ikke rådgivning og støtte fra DDL og kan
ikke søge fonde under DDL. Medlemmer af tilknyttede foreninger modtager ikke
Døvebladet eller andre udsendelser fra DDL, men er selvfølgelig velkommen til at
abonnere på DDL’s elektroniske nyhedsbrev.
10. Orientering
NH orienterer fra kvindekonference i Spanien. Der er udarbejdet en deklaration, som
opfordrer til at få flere døve kvinder i bestyrelser og foreninger. Det står særligt slemt til
med døve kvinders indflydelse i Sydeuropa og Østeuropa. Der er overvejelser om at
afholde kvindekonference hvert andet år.
Det er oplevelsen, at der stor forskel på nord- og sydeuropa, og det kan overvejes om
det kunne give mening at afvikle en kvindekonference for Norden.
LK orienterer om, at det svenske døveforbund arbejder på en ligebehandlingsplan
gældende for alle områder. Det er aftalt, at den rundsendes til de øvrige DNR-lande.
MO fortæller fra DNR-mødet i Norge i oktober. MO og LK deltog i mødet. Det var første
møde under Norges formandskab. Det blev aftalt, at der på næste møde på Island
afsættes en dag ekstra, hvor der kan være en temadrøftelse af, hvad man vil med DNR i
fremtiden. Det er aktuelt, da der er sket et generationsskifte på både formandsposter og
generalsekretærposter. Det aftales, at LK og MO deltager fra DDL fremadrettet. Der kan
ydes tabt arbejdsfortjeneste. NH er suppleant til at deltage.
NH orienterede om DH-møde om projekt God Adgang. Der har ikke været
opmærksomhed på at projektet eksisterer. God Adgang er en frivillig ordning som
arbejder for at skabe god adgang for handicappede via en Smiley-ordning.
11. Evt.
Intet under punktet.
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