Referat af HB-møde d. 1.-2.3 2019 i København
Tilstede: Lars Knudsen (LK), Ole Rønne-Christensen (ORC), Klaus Huse (KH),
Michael Olesen (MO), André Kobberholm (AK), Birthe Petersen (BP), Nathalie Hein
(NH), Karin Mikkelsen (KM), Nezahat Taskin (NT), Per Fruerled (PF)
Afbud: Bent Brøndum (BB), André Kobberholm afbud d.2.3.19, Nathalie Hein (NH)
udtrådt til orlov efter pkt. 3.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste møde
3. Bestyrelsens sammensætning og opgavefordeling
4. Budgetopfølgning og status på økonomiske initiativer
5. Godkendelse af regnskab 2018
6. Status på fremtidens foreningsstruktur
7. Opfølgning på repræsentantskabsmøde og prioritering af opgaver
8. Landsmøde 2020
9. Handleplan for dansk tegnsprog og relaterede aktiviteter
10. Orientering
11. Kommende arrangementer
12. Evt.

Side 1 af 8

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden tilføjelser.
2. Opfølgning på sidste møde
Den nødvendige opfølgning er allerede påført dagsordenen.
3. Bestyrelsens sammensætning og opgavefordeling
Baggrund:
Mads Graversen har valgt at udtræde af HB grundet travlhed. Birthe Petersen er indtrådt
som medlem.
Indstilling:
Det skal drøftes om der skal omfordeles nogle opgaver og om der kan forventes andre
ændringer i den resterende periode.
Beslutning:
LK orienterer om, at Mads Graversen er udtrådt og byder Birthe Petersen velkommen
som medlem af bestyrelsen.
LK orienterer om, at NH er blevet ansat af DDL på vegne af 1866. Jf. vedtægterne kan
man ikke være ansat i DDL og sidde i bestyrelsen. Det skal derfor drøftes om NH skal
udtræde eller om der kan dispenseres.
NH redegør for ansættelsesforholdet. Formelt set refererer NH til PF, men det er 1866’s
bestyrelse, der definerer NH’s opgaver og har mandat til at afskedige NH.
NH erklærer sig inhabil i drøftelsen og forlader mødet mens sagen drøftes.
Der stilles spørgsmål til PF om, hvorvidt PF kan disponere over NH’s tid til DDL-formål.
Det kan PF ikke.
HB drøfter problematikken og synes principielt, at NH kan fortsætte grundet den særlige
konstruktion, hvor NH’s opgaver fastsættes og ansættelsen betales af 1866. HB finder
dog ikke, at det er muligt at dispensere fra vedtægterne. Da NH’s ansættelse er
tidsbegrænset, aftales det, at NH tager orlov frem til ansættelsens ophør. I den
mellemliggende periode indtræder NT som medlem af hovedbestyrelsen.
4. Budgetopfølgning og status på økonomiske initiativer
Baggrund:
Budgetopfølgningen gennemgås med fokus på de på nuværende tidspunkt kendte
ændringer. Derudover gives en kort status på, hvilke økonomiske initiativer der forventes
søsat i 2019.
Bilag: Budgetopfølgning
Indstilling:
Der indstilles til, at HB tager budgetopfølgning og status til efterretning.
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Beslutning:
Budgetopfølgning tages til efterretning.
PF orienterer om forskellige indsamlingsinitiativer planlagt i 2019. Der spørges samtidig
til indsamlingsresultaterne fra 2018. PF fortæller, at der ikke har været stor indtægt ved
SMS-indsamling endnu, men der er alligevel positive takter, der kan bygges på. PF
orienterer om, at forårsindsamlingen 2018 gav mindre end forventet. Det vurderes at
skyldes temaet, der ikke appellerede bredt.
Der spørges til status på sommerhus på Bornholm. PF fortæller, at revisoren har gjort
opmærksom på nogle forhold vedrørende udlejning, der skal afklares nærmere
LK og PF orienterer om status på huset i Brohusgade, da PF og LK har møde med
1866’s bestyrelsen om fremtiden. Det er stadig holdningen, at huset skal bevares på
døve hænder, så DDL er indstillet på at strække sig langt for at det kan lade sig gøre,
men det bør ikke have negative konsekvenser for DDL’s økonomi på sigt. LK har fået
mandat til at forhandle nærmere med 1866 om evt. løsning, men endelig aftale skal
godkendes af HB.
5. Godkendelse af regnskab 2018
Baggrund:
Regnskab 2018 er nu revideret og fremlægges til godkendelse. Materialet gennemgås
og forklares.
Bilag: Årsrapport, specifikationer mv. fra revisoren.
Indstilling:
HB drøfter og godkender regnskab 2018. Der sendes en mail til HB-medlemmer, hvor
regnskabet underskrives elektronisk.
Beslutning:
Regnskabet gennemgås og godkendes med applaus. Regnskabet bliver i år
underskrevet elektronisk med NemId.

6. Status på fremtidens foreningsstruktur
Baggrund:
Der gives en status på det igangsatte arbejde vedrørende fremtidens foreningsstruktur

Indstilling:
HB tager status til efterretning
Beslutning:
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Turneen rundt i foreningerne er tæt på afsluttet og der er truffet aftale om de sidste
oplæg. Foreningsgruppen vil gerne have udarbejdet et spørgeskema målrettet
medlemmer, et skema målrettet ikke-medlemmer og et skema til foreningsbestyrelserne.
Det er aftalt, at sekretariatet bistår med udarbejdelse af spørgeskema. HB spiller en stor
rolle med at dele spørgeskemaet, så vi får så mange svar som muligt.
7. Opfølgning på repræsentantskabsmøde og prioritering af opgaver
Baggrund:
Der blev afholdt repræsentantskabsmøde d. 25.11.2018, hvor der dels blev givet en
status på forbundets arbejde siden landsmøde 2017 og et bud på, hvad der skal gøres
frem mod landsmøde 2020.
Repræsentantskabsmødet evalueres og det skal drøftes, hvilke opgaver og områder der
har højest prioritet frem mod Landsmøde 2020.
Bilag: Referat fra repræsentantskabsmødet
Indstilling:
HB evaluerer repræsentantskabsmødet og prioriterer opgaver og områder frem mod
Landsmøde 2020.
Beslutning:
Det var en god beslutning at lægge repræsentantskabsmødet i forlængelse af DD3.
Det var en god måde at fordele emnerne mellem HB-medlemmerne i fremlæggelsen.
Materialet var godt, men man kunne have ønsket sig endnu mere debat, selvom der var
gode spørgsmål fra foreningerne.
I referatet fra repræsentantskabsmødet fremgår indsatser frem mod Landsmødet 2020.
De oplistede indsatser gennemgås for at gøre status.
HB beslutter, at de to hovedområder er udarbejdelse af en handlingsplan for dansk
tegnsprog og tegnsprogstolkeområdet.
På baggrund af beslutningen orienterer PF om ressourcer på sekretariatet for at
afstemme forventninger. For at kunne levere i forhold til udarbejdelse af handlingsplan
for dansk tegnsprog beslutter HB at bevillige en midlertidig ansættelse. HB er indforstået
med at dette vil medføre et yderligere underskud, men det vurderes at være at
afgørende betydning for DDL’s arbejde.
8. Landsmøde 2020
Baggrund:
Det er tid til at gå i gang med planlægningen af Landsmøde 2020, der afholdes d. 8.-10.
maj 2020 på Sjælland.
Frem mod landsmødet skal der igangsættes en proces for at udarbejde arbejdsprogram
for den kommende periode. Det skal drøftes, hvilke rammer HB ønsker for programmet
og hvordan processen skal være.
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Det vil også være en god ide at drøfte evt. ønsker til vedtægtsændringer, så der kan
udarbejde gennemarbejde forslag til drøftelse i medlemsforeningerne i god tid inden
landsmødet.
På sidste HB-møde drøftede man ønsker til valgkomitéens arbejde. Der gives en status.
Endelig er 2020 DDL’s 85-års jubilæum. Det skal planlægges, hvordan det skal fejres i
forbindelse med Landsmødet. Generelt skal det drøftes om man ønsker oplæg, foredrag
og lignende til landsmødet.
Bilag: Vedtægter, arbejdsprogram og referat fra landsmøde
Indstilling:
HB drøfter ovenstående punkter med henblik på det videre planlægningsarbejde
vedrørende landsmøde 2020
Beslutning:
Der orienteres om, at der er indgået aftale med Comwell Korsør.
Der er ønske om, at Landsmødet tilrettelægges, så der er fokus på inddragelse af
deltagerne.
I anledning af DDL’s 85-års jubilæum besluttes det, at der på Landsmødet skal holdes
festmiddag med underholdning. Samtidig skal der om fredagen laves program.
Det er aftalt, at HB-medlemmerne hver især overvejer form og forslag til emner til
arbejdsprogrammet samt forslag til vedtægtsændringer til næste møde.
Forslag til vedtægtsændringer som skal undersøges nærmere:
Nedlæggelse af valgkomitéen
Forlængelse af valgperioden

9. Handleplan for dansk tegnsprog og relaterede aktiviteter
Baggrund:
Det er besluttet, at DDL skal arbejde for en handleplan for dansk tegnsprog for at sikre
og udbrede dansk tegnsprog og retten til at bruge dts.
Det skal drøftes, hvad det mere præcist er vi ønsker, så der kan udarbejdes et forslag til
en plan og en strategi for, hvordan den bliver politisk forankret.
Det er allerede aftalt, at der afholdes en konference om dts i efteråret 2019. LK fortæller
om ideer for dagen.
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Et andet element, der kan tænkes ind fremover, er dansk tegnsprogsdag. I 2019 holdes
en mere døveverdensrettet aktivitet, men det bør drøftes, hvad DDL egentlig vil med
dagen fremover og om den kan spille en rolle i udbredelsen af kendskabet til dansk
tegnsprog.
Ovenstående drøftelser kræver også en overvejelse om, hvor mange ressourcer der
skal benyttes.
Indstilling:
HB drøfter ønsker og ideer til udarbejdelse af handleplan for dansk tegnsprog. Samtidig
tages stilling til, hvilke forventninger der er til dansk tegnsprogsdag fremover.
HB skal tage stilling til, hvor mange ressourcer der skal anvendes til indsatsen.
Beslutning:
HB drøfter det overordnede formål med en handleplan for dts. Planen skal fastlægge
DDL’s indsatser og politiske arbejde for at fremme og udvikle dansk tegnsprog og døves
ret til tegnsprog. Det er et mål at få placeret et politisk ansvar for dansk tegnsprog i
samfundet, og handleplanen skal benyttes til at skabe overblik over, hvor DDL mener
der skal sættes ind og hvilke konkrete tiltag der er behov for.
LK og PF laver en skitse til næste HB-møde
LK orienterer om dansk tegnsprogsdag: Fredag d. 10.5 bliver der lavet en
quizkonkurrence ude i foreningerne. Det foregår i samarbejde med afdelingen for dansk
tegnsprog. Mandag d. 13.5. uddeles Castbergprisen. Der skal holdes festtale, oplæg
m.v. samt reception.
PF fortæller om forslag til viral kampagne målrettet hørende, hvor man på sociale medier
forsøger at få hænderne op. Kampagnen skal skabe bevidsthed om tegnsprog. HB
bakker op om kampagnen og har godkendt at den er målrettet hørende, der ikke kan
tegnsprog med de udfordringer det kan medføre.
Der er forslag om, at vi forsøger at få f.eks. en tv-vært/vejr-vært til at sige noget på
tegnsprog d. 13.5. direkte på TV. PF går videre med ideen.

10. Orientering
Møde med Københavns kommune om jobcentertolkning og relaterede sager: LK og PF
LK orienterer fra mødet. Kommunen fortæller, at der grundet mistanken om misbrug har
været forlængede sagsbehandlingstider og at der er kommet et pålæg om at stramme
op i bevillingsproceduren. Kommunen finder, at hovedparten af sagerne behandles
rettidigt og umiddelbart er der ikke lagt op til ændringer.

Side 6 af 8

Kommunen ville gerne undersøge mulighederne for at give lettere adgang til tolk i
forbindelse med jobsøgning.
Kommunen opfordrede til at borgerne klager, hvis de oplever noget som de ikke mener
er korrekt. Det er den eneste måde kommunen kan få viden om evt. fejl i
sagsbehandlingen.
FTT’s debatarrangement d. 23.2.19: PF
PF fortæller fra arrangementet, der havde fokus på tolkemarkedet og tolkenes
arbejdsvilkår.
Status på projekter: PF
PF orienterer om forlængelse af projekt for etniske døve og om nyt projekt for ensomme
døve, der er startet i februar 2019.
Døves kulturdag 2019: PF
Pf orienterer om JHZ og PF’s møde med arrangørgruppen. HB opfordres til at komme
med forslag til oplæg/workshops til kulturdagen. DDL støtter og hjælper med
planlægning og økonomi.
Temadag for eksterne repræsentanter: ORC
ORC orienterer om programmet for dagen. Det bliver en fælles dag for både DHrepræsentanter og repræsentanter i eksterne bestyrelser og udvalg. Der vil være fælles
oplæg, men også målrettet de to grupper.

Formandsnetværket: LK
Næste formandsnetværksmøde er 30.8.2019.
Modersmålsselskabet: Modersmålsselskabet holdt d. 21.1.19 et arrangement om dansk
tegnsprog i anledning af den internationale modersmålsdag. Der var flere
repræsentanter fra HB og PF deltog også. Det blev aftalt, at DDL laver et indlæg til
modersmålsselskabets medlemsblad om dansk tegnsprog.
Medlemsforeninger i DH: LK orienterer om, at DH har igangsat en proces, hvor det
drøftes hvordan fremtidens medlemsstruktur skal se ud.
Støttefonden: Banken har bedt om at få et eksemplar af underskrevne vedtægter for
støttefonden.
DNR-møde: Norge har overtaget formandskabet. MO og LK orienterer fra mødet. Der
var forskellige oplæg om inklusion i de nordiske lande. Derudover var der
gruppearbejde, hvor det blev drøftet, hvad de nordiske sprognævn skal fokusere på i
forbindelse med en bevilling fra Nordisk ministerråd. Det er besluttet at støtte forskning i
sprogrettigheder i norden.
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De forskellige lande gjorde status over situationen i de respektive lande. Finland
arbejder på at søge om at få finsk tegnsprog anerkendt som kulturarv hos Unesco. I
Norge har man fået mange penge til et ”tegnsprogsløft”.
Norge og Finland skal have formandsvalg i 2019.03.02
Det er aftalt, at DNR-møderne fremover er bundet op på et tema, der diskuteres mere i
dybden. Næste møde er i Malmø. Temaet for næste møde er ”nye målgrupper” og
hvordan døv identitet udvikler sig.
11. Kommende arrangementer og møder
EUD-årsmøde 16.-18.5.2019: Det aftales, at LK og KB fra sekretariatet deltager på
årsmødet.
WFD generalforsamling 20.7-22.7.19: BP og LK
WFD kongres 23.7-28.7.19: MO, LK og BP deltager fra HB
Folkemøde 13.-16.6.2019: VM fra sek. og LK og KM fra HB deltager.
Foreningernes GF: Det er nu fordelt. Der er desværre 2 foreninger, hvor der ikke
kommer deltagelse fra HB. HB forsøger at komme på besøg på et andet tidspunkt.
Frivilligfest 25.5.2019: Det aftales, at man melder ind hurtigst muligt. Indtil videre er MO,
KH, LK og BP tilmeldt.
12. Evt.
NOTA: Det nationale bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Det er ikke
muligt at få adgang til deres podcasts for døve, da man ikke kan få dem tolket.
Det kunne være godt med et projekt og en indsats, der giver døve adgang til podcasts
på tegnsprog. Det skal indtænkes i arbejdet med tegnsprogshandlingsplanen og LK
bringer det også videre i DR’s brugerråd.
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