Referat af HB-møde d. 24.-25.5 2019 i København
Tilstede: Lars Knudsen (LK), Ole Rønne-Christensen (ORC) (Fredag), Klaus Huse
(KH), Michael Olesen (MO), André Kobberholm (AK), Karin Mikkelsen (KM), Bent
Brøndum (BB), Per Fruerled (PF)
Afbud: ORC afbud 25.5, Nezahat Taskin (NT) og Birthe Petersen (BP) afbud hele
mødet.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
2. Opfølgning på sidste møde (5 min)
3. Projekter: hvilken retning? (60 min)
4. Sekretariatet (30 min)
5. Budgetopfølgning og status på økonomiske initiativer (20 min)
6. Udskiftning i Hendrups fond (15 min)
7. Procesplan Landsmøde 2020 (45 min)
8. Fremtidige kulturdage og tegnsprogsdage (30 min)
9. Status på handleplan for dansk tegnsprog og relaterede aktiviteter (15 min.)
10. Status på Ordbog over dansk tegnsprog (15 min)
11. Orientering om tolkeområdet (30 min)
12. Orientering (45 min)
13. Evt. (10 min.)
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med følgende tilpasninger:
Tegnsprogsundervisning
2. Opfølgning på sidste møde
Intet til punktet.
3. Projekter: Hvilken retning
Baggrund:
Som tidligere drøftet er det et mål at få planlagt, ansøgt og bevilliget mindst to større
projekter til start 2020. DDL har tidligere haft god succes med at starter projekter op via
Satspuljen og øvrige puljer under Socialstyrelsen. Det er dog en udfordring, at
Satspuljeaftalen laves om og at det endnu ikke er klart, hvad der afløser den. For
nuværende kan omlægningen af Satspuljen få betydning for de mange, mindre projekter
DDL søger og får fra denne pulje.
For at supplere de mindre projekter skal der tænkes i et par større projekter og her vil
det det mest nærliggende være, at DDL arbejder på at etablere et eller flere projekter
med støtte fra private fonde. For at kunne indlede dialogen med relevante fonde skal det
besluttes, hvilke indsatsområder og målgrupper der skal fokuseres på.
Derudover orienteres også om status på vores internationale område. DDL har fået
udarbejdet en kapacitetsanalyse, der stiller en række anbefalinger til vores videre
arbejde på området. På dette møde blot en kort orientering og så vil der på næste møde
i september blive fremlagt forslag til en konkret strategi på området.
Indstilling:
HB drøfter ønsker og ideer til kommende projekter med udgangspunkt i notatet med
henblik på beslutning om indsatsområder og målgrupper.
Beslutning:
Helle Skjoldan (HS) deltog i mødet under dette punkt. HB drøftede overordnede formålet
med projekter. Målet er at understøtte DDL’s politisk besluttede indsatsområder i
Arbejdsprogrammet og at forbedre døves livsvilkår.
Der blev kastet forskellige konkrete projektideer på bordet og HS samler disse til at
arbejde videre med. På næste HB-møde orienteres om status på arbejdet.

4. Sekretariatet
Baggrund:
Som en generel opfølgning på sekretariatets drift orienteres om nyligt afholdt APV
(ArbejdsPladsVurdering). Derudover orienteres som led i HB’s overordnede ansvar for
forbundets daglige drift om DDL’s lønpolitik og personalehåndbog.
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Indstilling:
Der indstilles til at HB tager orientering om APV til efterretning og drøfter DDL’s løn- og
personalepolitik.
Beslutning:
PF orienterer om APV. Den er positiv og der er tilfredshed med arbejdsmiljøet.
PF fortæller om løn og personalepolitikken på DDL. HB bakker om politikerne.
Politikkerne lægges op igen i ny bestyrelse efter landsmødet
5. Budgetopfølgning og status på økonomiske initiativer
Baggrund:
Budgetopfølgningen gennemgås med fokus på de på nuværende tidspunkt kendte
ændringer. Derudover gives en kort status på de aktuelle økonomiske initiativer.
I forbindelse med arbejdet med at skaffe flere donatorer er der behov for at drøfte,
hvordan disse anerkendes, f.eks. ved at få tilsendt Døvebladet.
I den anledning vil det give mening med øget digitalisering af Døvebladet. Sek. har
indhentet priser og det skal besluttes om man vil investere i en digitalisering.
Indstilling:
Der indstilles til, at HB tager budgetopfølgning og status til efterretning.
Der opfordres til, at HB drøfter anerkendelse af donatorer og godkender forslaget om
digitalisering af Døvebladet.
Beslutning:
Budgetgennemgang og orientering om økonomiske initiativer taget til efterretning.
Digitalisering godkendt som supplement
6. Udskiftning i Hendrups fond
Baggrund:
Knud Søndergaard har meddelt, at han ønsker at trække sig som DDL’s repræsentant i
Hendrups fond efter mange års stor indsats. Der skal indstilles en ny repræsentant fra
DDL. Ifølge
Indstilling:
HB skal beslutte, hvem man ønsker at indstille til Hendrups fonds bestyrelse.
Beslutning:
HB tager Knud Søndergaards anmodning til efterretning og takker Knud for den
mangeårige indsats. HB drøfter mulige kandidater, der kan træde ind for DDL. Der
udpeges to potentielle kandidater. LK tager kontakt.
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7. Procesplan Landsmøde 2020
Baggrund:
Som aftalt på sidste HB-møde præsenteres udkast til procesplan frem mod Landsmøde
2020 samt forslag til indhold på Landsmødet.
Indstilling:
HB drøfter og justerer procesplan og skitse for Landsmødet
Beslutning:
Der ønskes et internationalt udsyn på fredagens tema. Det kan være korte oplæg fra
EUD, WFD eller fra en af vores partnerlande. Handicapordførere og socialministeren
inviteres også.
Arbejdsprogrammet:
Der er enighed om at fortsætte med det nuværende programs struktur, men med
tilpasninger med højt prioriterede områder, der skal fokuseres særligt på i den
kommende periode.
Der er interesse for at undersøge muligheden for at der på dagen kan udarbejdes
”udtalelser” fra Landsmødet. PF arbejder videre med forslag til metode.

8. Fremtidige kulturdage og tegnsprogsdage
Baggrund:
Det er tilbagevendende begivenheder, at der hvert år afholdes tegnsprogsdag og hvert
andet år døves kulturdag. Der er ikke nogen klar prioritering af, hvad målet er med disse
arrangementer og hvem der har ansvar for dem.
Der er behov for en principiel drøftelse af, hvad DDL vil med disse arrangementer og
hvor mange ressourcer man ønske at bruge på dem.
Indstilling:
HB drøfter formål med arrangementerne og beslutter ressourceforbruget på kommende
arrangementer.
Beslutning:
HB er enige om, at det er af afgørende betydning at fastholde og udvikle døves
kulturdag fremover. Det skal tænkes i sammenhæng med DD3 for at skabe
sammenhængskraft i døvesamfundet. Det er få muligheder for at døve kan mødes på
tværs af landet og det er vigtigt at det prioriteres.
DDL skal fremover sætte sig i spidsen for Døves kulturdag med inddragelse af DDI,
DDU og engagerede frivillige.
Tegnsprogsdagen 13. maj. Hvad vil man med den? Der er enighed om, at DDL i højere
grad skal markere Dansk Tegnsprogsdag fremover i den brede offentlighed. Det skal
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bruges aktivt i det politiske arbejde. Det skal prioriteres i sekretariatet. Foreningerne står
for det lokale engagement og fejring.
9. Status på handleplan for dansk tegnsprog og relaterede aktiviteter
Baggrund:
Det er besluttet at påbegynde arbejdet med at skabe en handleplan for dansk tegnsprog.
Første skridt er at få udarbejdet en analyse af, hvad status er og hvor der skal sættes
ind. Derudover afholdes der en konference om dansk tegnsprog i oktober 2019 som en
del af arbejdet. HB orienteres om status på arbejdet.
Indstilling:
HB tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
HB godkender den foreslåede organisering for arbejdet med handleplan for dansk
tegnsprog og de relaterede aktiviteter.
LK fortæller om programmet for tegnsprogskonferencen 28.10.2019. Målgruppen er
både politikere, fagfolk og tegnsprogstalende. Der er ros til programmet.
10. Status på ordbog over dansk tegnsprog
Baggrund:
DDL har indgået en ny samarbejdsaftale med KP (Københavns Professionshøjskole) om
ejerskab og drift af ordbog over dansk tegnsprog. I den forbindelse er der nedsat en
styregruppe med repræsentanter fra DDU, tolkeforeningerne, Dansk Sprognævn, DDL
og KP. Der har været afholdt 1. møde i styregruppen, hvor der er blevet langt en plan for
det videre arbejde. Det mest presserende er at skaffe fast bevilling inden udgangen af
2019. LK og PF orienterer fra mødet.
Indstilling:
HB tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
HB tager orienteringen til efterretning. Der er ønske om en orientering til medlemmerne.
LK aftaler udmelding med KP.
11. Orientering om tolkeområdet
Baggrund:
Som vanligt sker der noget på tolkeområdet. For det første er den længe ventede
rapport om omorganisering af området for tolkning til mennesker med hørehandicap
kommet. DDL har sammen med DDU, Høreforeningen og FDDB udarbejdet et fælles
høringssvar.
DDL er i løbende kontakt med særligt Københavns kommune om de stramninger, der
sker på jobcenterområdet. Der orienteres om det seneste svar fra Københavns
kommune.

Side 5 af 8

Udbuddet på uddannelsesområdet er gennemført og træder i kraft 1.8.2019. PF og LK
orienterer om udbuddets udfald.
Hospitalstolkning er stadig et problem. Vi er ved at undersøge om vi kan påvirke
regionerne direkte til at lave regler, der forbygger manglende tolkebevilling. PF
orienterer.
Indstilling
HB tager orientereringerne til efterretning.
Beslutning
LK orienterer om rapporten om omorganisering og det fælles høringssvar. Det tages til
efterretning af HB.
LK fortæller om udbuddet på uddannelsesområdet. Det er vigtigt, at DDL følger op på, at
der er et reelt frit valg for tolkebrugerne.
PF fortæller om situationen for hospitalstolkning. Området forværres og forveksles med
fremmedsprogstolkning. Vi arbejder på en strukturel ændring i forbindelse med
omorganisering af tolkeområdet, men har også taget kontakt til regionspolitikere for at
påvirke regionerne til at træffe beslutning, der sikrer døves ret til tolk i forbindelse med
hospitalsbesøg.
12. Orientering
Faste repræsentationer:
Som et fast punkt vil der fremover være orientering fra de vigtigste faste
repræsentationer:
CFD – PF/AK
Der orienteres om bestyrelsesarbejdet. CFD har taget initiativ til at
bestyrelsesmedlemmerne gennemgår en bestyrelsesuddannelse. Det har været et godt
tiltag og det er repræsentanternes opfattelse, at der er et godt samarbejde i bestyrelsen.

CBG – LK
LK orienterer om situationen på CBG. Efter at den tidligere direktør er stoppet, er de to
afdelingsledere konstitueret i fællesskab. LK fortæller, at der har været et fælles
strategiseminar med bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Det har været konstruktivt.
Der er endnu ikke taget stilling til det videre forløb om den øverste ledelse.
Døvefilm – LK
Der sker en del ændringer i Døvefilms programflade. Det er positivt og i
overensstemmelse med DDL’s ønsker om mere aktuelt og relevant stof.
Ulleruphus – ORC
Ulleruphus skal have ny leder, hvilket er den 3. leder inden for 6-7 år. ORC orienterer
om processen og de generelle udfordring Ulleruphus står overfor.
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Der er behov for en fælles indsats med andre døvearbejdspladser om at opkvalificere
døve medarbejdere med henblik på ledelse.
DR Brugerråd – LK
Det er besluttet at udvide DR’s brugerråd med en bredere kreds af
handikaporganisationer. Det er positivt, at tilgængelighed tænkes bredere, men DDL er
bekymret for at udvidelsen kan fjerne fokus fra tegnsprog og tekstning.
TV2 brugerråd – LK
Der er ikke sket ændringer i sammensætningen. LK oplever, at der gradvist sker en
større og større forståelse for vores ønsker om tegnsprog og tekstning på tv. Der er
stadig lang vej endnu, men der er f.eks. overvejelser om at udvide tekstning til andre
kanaler end hovedkanalen samt udvidelse af tegnsprogstolkning til programdele. Det er
dog ikke på plads endnu og der skal ske en prioritering som brugerorganisationerne
inddrages i.
CFH – JHZ
JHZ har sendt en kort status.

EUD-generalforsamling: LK
LK fortæller om deltagelsen i EUD’s årsmøde. Der skal i den kommende periode være
fokus på implementeringen af EEA i de nationale lovgivninger.
Der blev også talt om Audiologisk-visuel medieservice, der også er vedtaget i EU.

WFD-Paris:
Stemme imod Australiens forslag om logo og forslag om temaer 12 måneder før.
Stem imod Frankrigs første forslag om flag.
Stem for Frankrigs andet forslag om at arbejde for at ændre WHO’s definition af døvhed
som en ”alvorlig sygdom”.
Stem for Frankrigs tredje forslag om at vende om på rækkefølgen af GA og congress.
Positive over for Frankrigs forslag 4.
HB giver BP og LK fuldmagt til at stemme til bestyrelse og formand.
Der er fire lande, der har budt ind på værtskab om 4 år. LK og BP får mandat til at
stemme på værtsland.
WFD-Vikingeaften: LK og MM deltager fra DK.
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Ældreområdet:
BB orienterer om Københavns kommunes beslutning om at etablere en
plejehjemsafdeling for døve. Afdelingen forventes åbnet i 2020.
Der er interesse for døve medarbejdere og at der er fokus på tegnsprogskurser til
hørende medarbejdere.
Nordisk seniorrådstræf 2019 afholdes i Aalborg i slutningen af august. Der er p.t. 70
tilmeldte. Der er tilmeldte fra alle nordiske lande.
Branchenetværk for frivillige sociale organisationer: PF
PF orienterer om status på branchenetværket
13. Evt.
Der spørges til status på hotline: PF orienterer om, at der har i de første 1½ måned har
været 12 opkald, hvilket er positivt.
Der evalueres på Tegnsprog Blinker. Det var en god dag med meget positiv
tilbagemelding.
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