Referat af HB-møde d. 28.-29.09 2018 i København
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), Nezahat Taskin (NT), Karin Mikkelsen (KM),
Per Fruerled (PF)
Afbud: Nezahat Taskin (NT) og Mads Graversen (MG)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Sekretariatet
4. Tilføjelse til forretningsorden
5. Budgetopfølgning og økonomiske tiltag
6. Evaluering og afslutning af DNKF18
7. Tolkeområdet
8. Fremtidens foreningsstruktur
9. Repræsentantskabsmøde
10. Kommende folketingsvalg
11. Forslag til aktiviteter i 2019
12. WFD 2019
13. Årets Viggo
14. Orientering
15. Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste møde
Intet under punktet, da de punkter der skal følges op på, er med på dette møde.
3. Sekretariatet
Baggrund:
Som opfølgning på punkt om personaleændringer i sekretariatet på sidste møde
orienteres om status på medarbejdere og opgavefordeling.
Indstilling:
Der indstilles til, at HB tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
PF orienterer om sekretariatets arbejde. Der er fokus på at få balanceret mængden af
opgaver til de aktuelle ressourcer. HB har forståelse for, at det er nødvendigt at prioritere
i opgaverne.
Der er stor tilfredshed med, at der er kommet gang i tekstningen af videoer på DDL’s
kommunikationskanaler.
PF fortæller om Aarhus-kontoret og initiativerne for at få knyttet de to kontorer tættere
sammen.
4. Tilføjelse til forretningsorden
Baggrund:
I forbindelse med den verserende tolkesag blev der spurgt til DDL’s habilitetsregler. I
den konkrete sag havde vi løst evt. habilitetsproblemer, men for god ordens skyld bør
der tilføjes et afsnit om habilitet i hovedbestyrelsens forretningsorden.
Indstilling:
Der indstilles til, at HB drøfter forslaget til tilføjelse om habilitet med henblik på
vedtagelse.
Beslutning:
LK redegør for baggrunden for forslaget og uddyber indholdet. Forslaget godkendes og
forretningsordenen er godkendt.
5. Budgetopfølgning, budgetfremskrivning og økonomiske tiltag
Baggrund:
Budgetopfølgning indtil nu gennemgås.
Der orienteres om, hvilke økonomiske tiltag der er gjort for at øge mulighederne for
fundraising og indsamlinger.
Et økonomisk initiativ er at investere i en ferielejlighed på Bornholm nær Allinge. En
ferielejlighed kan udlejes til medlemmer for en reduceret pris og til andre for en højere
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pris. Samtidig vil en ferielejlighed når Allinge kunne gavne DDL i forbindelse med
Folkemødet.
Indstilling:
HB tager budgetopfølgningen og orientering om økonomiske tiltag til efterretning. HB
drøfter muligheden for køb af lejlighed på Bornholm med henblik på beslutning.
Beslutning:
Budgetopfølgningen tages til efterretning.
HB bakker op om at give tilskud til testamenter. Det tages op med Døvefondens
bestyrelse, hvordan det kan finansieres.
Der er enighed om, at der kan investeres i fundraising fremadrettet. Samtidig er der
forståelse for, at kampagner skal vinkles på en anden måde end vi er vant til, så flere
kan få forståelse for de barrierer som døve oplever.
PF og LK fortæller om overvejelser om at investere i en ferieejendom på Bornholm, der
kan udlejes til medlemmerne. HB er positive over for ideen og giver tilladelse til, at der
kan arbejdes videre med at undersøge sagen til bunds. Endelig beslutning træffes på
senere HB-møde.
Der er interesse for at undersøge muligheden for at tilkøbe medlemsfordele. PF går
videre og fremlægger nærmere på næste møde.
6. Evaluering og afslutning af DNKF18
Baggrund:
Døves Nordiske Kulturfestival 2018 er nu overstået. Som afrunding på festivalen
evalueres arrangementet og det endelige regnskab fremlægges.
Indstilling:
HB evaluerer DNKF18 og tager regnskabet til efterretning.
Beslutning:
HB er enig i styregruppens evaluering. Dog bemærkes det, at det er ærgerligt at der ikke
var så stor deltagelse fra jyske medlemmer. Det konstateres, at ordet ”kultur” kan have
en negativ klang for nogen.
Der er meget stor tilfredshed med og ros til økonomistyringen og fundraisingen. Der er
også stor ros til projektledelsen og afviklingen af arrangementet.
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7. Tolkeområdet
Baggrund:
Siden sidste møde har tolkeområdet været ramt af en massiv mediestorm med fokus på
svindel og uhensigtsmæssig brug af jobcenterbevillinger. De nye oplysninger falder
sammen med den tværministerielle arbejdsgruppes arbejde. Beskæftigelsesministeren
har sideløbende igangsat en undersøgelse i alle kommuner om tolkesager på
beskæftigelsesområdet, hvilket vurderes at forsinke den tværministerielle gruppes
endelige rapport, da resultaterne skal inddrages.
Svindelsagen har betydet, at der er kommet politisk fokus på tegnsprogstolkeområdet,
og ikke kun embedsmandsfokus, hvilket er positivt i forhold til at få DDL’s holdninger på
banen. Det ser ud til at der er politisk vilje til en større ændring end det har set ud til i det
tværministerielle oplæg. Det fremgår bl.a. af Regeringens udspil ”færre regler, mindre
bureaukrati”, hvor der står at Regeringen vil tage initiativ til at etablere én indgang på
tolkeområdet.
Det store spørgsmål er, hvordan det organiseres. Her er det vigtigt at DDL spiller ind, så
vi får en løsning, som er til fordel for døve.
Der drøftes også Undervisningsministeriets lovforslag om friere valg af tolkeleverandør
til uddannelse.
Indstilling:
HB drøfter den aktuelle situation og hvordan DDL bedst får så mange af vores ønsker
inkluderet i en evt. omorganisering på området.
Beslutning:
HB drøfter fordele og ulemper ved én indgang. Der er tilfredshed med, at der er politisk
fokus på én indgang for alle områder, men det er afgørende, at en ny struktur sikrer, at
alle leverandører får adgang til og kan levere tolkning.
Der er flere, som kan berette om, at det særligt i Jylland er blevet sværere at skaffe tolk.
Samtidig opleves det som svært at have overblik over leverandørerne.
Der opleves stadig udfordringer med at få bevilliget døve tegnsprogstolke. DDL
fortsætter dialogen med DNTM og det skal overvejes, hvordan der kan informeres bedre
til tolkebrugerne.
Der er fortsat problemer med at få bevilliget tolk som arbejdssøgende. DDL bringer det
til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, STAR.
Der tales om, hvordan evt. sager kan forhindres i fremtiden. Der er enighed om, at DDL
ved rygter eller mistanke om uhensigtsmæssig brug af tolkebevillinger, skal følge op på
sagerne.
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Der tales om døves eget ansvar for at sikre korrekt registrering og afregning. Det er
vigtigt man tjekker, men der er også grænser for, hvilke byrder og opgaver døve kan
påtage sig i den forbindelse.
8. Fremtidens foreningsstruktur
Baggrund:
Efter sidste landsmøde blev det besluttet at igangsætte en udvikling af fremtidens
foreningsstruktur i DDL. Som grundlag for de endelige forslag har en arbejdsgruppe med
ORC, AK og KH taget ansvar for at besøge hovedparten af DDL’s medlemsforeninger
for at debattere medlemmer og ikke-medlemmers tanker og ideer til fremtidens
foreningsstruktur. Turneen er nu ved vejs ende og arbejdsgruppen vil fremlægge de
observationer og forslag til det videre arbejde henimod evt. forslag til ny
foreningsstruktur på landsmødet i 2020.
Indstilling:
Arbejdsgruppen fremlægger deres observationer og forslag med henblik på en drøftelse
at anbefalinger til det videre arbejde.
Beslutning:
Arbejdsgruppen fremlægger resultater og erfaringer fra turnéen. Det er vurderingen, at
der er stemning for at lave mere regionale DDL-afdelinger, hvor administration, fælles
aktiviteter m.v. kan samles. De enkelte foreninger ønsker stadig at fortsætte som
selvstændige enheder under en regionsstruktur.
Der opleves at være opbakning til en mere direkte medlemsstruktur, men i så fald skal
det følges nøje for at vurdere ændringer i medlemstal lokalt og nationalt.
Der er ønske om en anden opstillingsprocedure til Hovedbestyrelsen, hvor foreningerne
spiller en større rolle.
Det aftales, at arbejdsgruppen udarbejder spørgeskema målrettet ikke-medlemmer, så
det kan inddrages i det videre arbejde. Arbejdsgruppen laver oplæg til
repræsentantskabsmødet.
Der er ønske om mere formaliserede valg af repræsentanter til DH-afdelingerne i
medlemsforeningerne.
9. Repræsentantskabsmøde 2018
Baggrund:
Jf. DDL’s vedtægter skal der i efteråret i året efter landsmøde afvikles
repræsentantskabsmøde, hvor medlemmerne gives en status på arbejdsprogram og de
forbundets arbejde. Repræsentantskabsmødet afholdes d. 25.11.2018 fra kl. 13-17.
Udover status på forbundets arbejde er tolkeområdet og fremtidens foreningsstruktur sat
på dagsordenen. Det skal aftales, hvordan HB afvikler repræsentantskabsmødet.
Indstilling: HB skal planlægge afviklingen af repræsentantskabsmødet
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Beslutning:
PF står for regnskabsfremlæggelsen.
Det aftales, at gennemgangen af arbejdsprogrammet fordeles på alle HB-medlemmer.
PF laver fordelingsplan og manus.
Arbejdsgruppen står for punktet om fremtidens foreningsstruktur og LK står for punktet
om tolkeområdet.
LK er ansvarlig for at finde dirigent.
10. Kommende folketingsvalg
Baggrund:
Senest i juni 2019 skal der være afholdt folketingsvalg og en umiddelbar vurdering er, at
det kommer noget før. Det skal drøftes om og hvad DDL skal gøre i forbindelse med
valget. Et forslag kan være at DDL understøtter afholdelse af tolkede valgarrangementer
rundt i landet, så flere politikere bliver opmærksomme på døve og tegnsprog samtidig
med at døve i hele landet har mulighed for at deltage aktivt i valgdebatter. Alternativt
kunne DDL sikre tolkning af allerede planlagte debatter, så en endnu bredere
befolkningsgruppe gøres bevidste om døve og tilgængelighed.
Til evt. debatter er det en god ide at have konkrete temaer/spørgsmål som DDL gerne vil
have fremmet. Det skal overvejes hvilke de skal være
Indstilling:
HB drøfter aktiviteter og politiske temaer til det kommende folketingsvalg
Beslutning:
Sekretariatet udarbejder forslag til politiske emner, der kan løftes i valgkampen.
Der foreslås at satse på at få tolket andres debatter, så en bredere gruppe kan få
kendskab til tegnsprog og døve.
Forslag om at kontakte partierne for at få tekstet/tolket deres valgvideoer og valgvideoer
på tegnsprog. Tilgængelighed generelt er et indsatsområde.
Punktet gav anledning til en god debat om arbejdsmarkedet for døve. Der opleves stadig
store barriere for døve og derfor vælges det at DDL skal sætte fokus på at få skabt et
rummeligt arbejdsmarked.

11. Forslag til aktiviteter i 2019
Baggrund:
Til HB-møde i november fremlægges forslag til budget for 2019. For at kunne lave den
bedst mulige budgettering skal det drøftes, hvilke aktiviteter der forventes i 2019.
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Folketingsvalget kunne være en aktivitet og LK har foreslået en konference om
tegnsprog i 2019. BP har bedt om at få drøftet muligheden for en fællesdag for DHrepræsentanter og tidligere har der også været ønsker om fællesdage for alle DDL’s
eksterne repræsentanter. WFD’s verdenskongres er også i 2019.
Yderligere forslag modtages med kyshånd.
Indstilling:
HB drøfter ønsker og ideer samt prioritere, hvis nødvendigt.

Beslutning:
Temadag for eksterne repræsentanter – også DH.
Konference om tegnsprog
Fejring af dansk tegnsprogsdag
Frivillige fest med deltagelse fra sekretariatet
Nytårskur
Lørdagsskole
Tolket og tegnsprogede foredrag, oplæg, rundvisninger og teater i hele landet
Døves kulturdag
Nordisk pensionisttræf
12. WFD-kongres 2019
Baggrund:
I juli 2019 afholdes WFD kongres i Paris i dagene fra d. 23.-27.7. Op til kongressen
afholdes fra d. 19.7 WFD’s generalforsamling samt workshops. Det skal aftales, hvem
der deltager fra DDL og i hvilket omfang udgifterne dækkes.
Bilag: https://www.wfdcongress2019.org/
Indstilling:
HB beslutter deltagelse i WFD’ kongres 2019.
Beslutning:
Det er opbakning til, at DDL deltager i WFD-kongressen 2019 med deltagere fra både
HB og sek. Det aftales, at LK og NH deltager i generalforsamling og workshop, mens
AK, MO og BP er interesseret i at deltage i selve kongressen. Endeligt tilsagn om
deltagelse skal gives snarest.
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PF aftaler med sek., hvem der deltager og på hvilke vilkår.
Der er opbakning til, at Kasper Bergmann genopstiller til WFD’s bestyrelse.
13. Årets Viggo
Baggrund:
Årets Viggo uddeles årligt til personer, der har gjort en særlig indsats for døve. Det skal
besluttes, hvem DDL vil tildele hæderen i 2018.
Indstilling:
HB beslutter, hvem der skal modtage Årets Viggo 2018
Beslutning:
Der er taget beslutning om, hvem der tildeles Årets Viggo. Navnet offentliggøres senere.

14. Orientering og aktuelle sager
a. DD3 Campus
Der er pt. 54 tilmeldte, men det forventes at vi lander mellem 60-80.
b. Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse
Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse er under revision. DDL har lavet en grundig
kommentering, så nu afventer vi det endelige resultat. Det ligges på podio.
c. Status på projekter
PF orienterer om igangværende og ansøgte projekter.
d. Status på repræsentation i eksterne bestyrelser
PF, AK og LK fortæller om DDL’s repræsentation i eksterne bestyrelse.
e. Nordisk seniorrådsmøde
BB orienterer om, at det nordiske seniorrådsmøde var det bedste i lang tid. Der
blev udarbejdet et fælles visionspapir som kan danne grundlag for de nationale
forbunds politiske arbejde på seniorområdet. Samtidig skal visionspapiret
overdrages til nordisk ministerråd.
f. Status på 1866’s lån og ejendom
LK orienterer om, at 1866’s økonomiske situation ser bedre ud end frygtet. Derfor
afventer 1866’s bestyrelse også et evt. salg til man får en bedre fornemmelse for
huset samlet økonomi.
g. Døves kulturdag 2019
LK opfordrer kraftigt til, at alle deltager i døves kulturdag 2019 i Aalborg.
h. EUD’s årsmøde i Wien
LK og AK deltager i EUD’s årsmøde 2018. DDL har sendt forslag til EUD’s
årsmøde om, at EUD skal arbejde for at fremme mulighederne for døve
tegnsprogstolke i Europa.
i. DNR
Tidligere har formanden og en sek.medarbejder deltaget i DNR-møderne, men
da DDL ikke længere har formandsskabet for DNR vil det give mening at det i
stedet er formand og et HB-medlem, der deltager.
j. Strategiske netværk
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Det har tidligere været drøftet om DDL kan drive strategiske netværk på
forskellige områder. Efter afprøvning i forskellige former er vurderingen, at det er
bedre at satse på konferencer og temadage, hvor vi kan præsentere aktuelle
debatter og viden for de relevante deltagere. Det er dog vigtigt, at DDL sikre
tætte relationer til vores strategiske samarbejdsparter.
k. Castbergprisen
HB har indstillet en person til Castbergprisen til Døvefonden. Det skulle
genbekræftes, at DDL indstiller pågældende. Det holdes der fast i.
l. Døvefilms seminar
LK orienterer fra Døvefilms seminar d. 8.9.18.
15. Evt.
Intet under punktet
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