Referat af HB-møde d. 27.9.2019 i Ålborg
Tilstede: Lars Knudsen (LK), Ole Rønne -Christensen (ORC), André Kobberholm
(AK), Nezahat Taskin (NT), Bent Brøndum (BB), Birthe Petersen (BP), Klaus Huse
(KH), Karin Mikkelsen (fra kl. 15) (KM), Per Fruerled (PF)
Afbud: Michael Olesen (MO)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Budgetopfølgning og status på økonomiske initiativer
Aktivitets- og budgetønsker 2020
Landsmøde 2020
Orientering om tolkeområdet
Orientering
Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
2. Budgetopfølgning og status på økonomiske initiativer
Baggrund:
Som vanligt følges der op på budgettet. Der gives samtidig status på økonomiske
initiativer. Siden sidst er der indgået aftale med konsulent på fundraisingområdet samt
igangsat tilpasning af hjemmeside, så der fremadrettet bliver flere muligheder for at
støtte DDL økonomisk.
Der er påbegyndt et arbejde med at konvertere årlige donorer til faste månedlige
donorer og der ringes i disse uger rundt. Der orienteres om kommende tiltag for at øge
antallet af faste donorer.
Bilag: Budgetopfølgning 2019 og plan for fastdonorkoncept.
Indstilling:
HB tager budgetopfølgning og orientering om økonomiske initiativer til efterretning.
Beslutning:
HB tager budgetopfølgningen til efterretning.
HB er positive over for de igangsatte initiativer på fundrasingområdet. Der opfordres til
en evaluering af telemarketingkampagnen.
3. Aktivitets- og budgetønsker 2020
Baggrund:
For at kunne fremlægge budget for 2020 til endelig godkendelse på HB-møde i
november er der behov for en drøftelse af, hvilke aktiviteter HB ønsker at prioritere i
2020.
Medarbejderne udarbejder en oversigt over forventede aktiviteter samt
finansieringsgrundlag på de enkelte områder.
I forbindelse med prioriteringen af aktiviteter er det nødvendigt at se på ressourcerne i
sekretariatet. LK og ORC orienterer fra formandskabets strategidag om overvejelser om
sekretariatsressourcer og indsatsområder.
Bilag:
Budgetfremskrivning 2020
Forventede indsats- og aktivitetsoversig
Personaleressourcer/opgaver
Indstilling:
Der indstilles til, at HB træffer beslutning om ønskede indsatser og aktiviteter i 2020.
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Beslutning:
PF redegør for DDL’s ressourcer. Alle medarbejdere er presset på opgaver og tid.
Samtidig ved vi, at indtægterne i 2020 er faldende, så der budgetteres med underskud.
Derfor er der behov for en klar prioritering af opgaver og aktiviteter i 2020.
HB tager redegørelsen til efterretning og tager en grundlæggende drøftelse af ønsker og
prioriteringer.
Der er enighed om, at der er behov for at prioritere DDL’s fokus, så vi i højere grad
kommer i mål med de nødvendige indsatser, særligt politisk. Det betyder, at vi er nødt til
at skære nogle områder fra. Det aftales, at kulturområdet ikke længere skal have samme
fokus i sekretariatet, men at der opfordres til at man lokalt etablerer tiltag, der så kan
deles i DDL’s netværk.
HB prioriterer fremadrettet de tre følgende arrangementer:
Dansk tegnsprogsdag – hvert år. Dagen skal bruges til politisk og i den brede
offentlighed at sætte dts på dagsordenen. DDL påtager sig denne opgave, mens
foreningerne opfordres til at lave lokale fejringer og aktiviteter på dagen.
Døves kulturdag – hvert andet år i ulige år. DDL vil fremover påtage sig denne opgave
med inddragelse af frivillige. Det vil således ikke være en medlemsforening, der står
med ansvaret.
Foreningsseminar/DD3 – hvert andet år i lige år. Det er aftalt mellem formændene i DDI,
DDU og DDL, at ansvaret for DD3 går på skift, men DDL skal prioritere og sikre at DD3
afvikles for at styrke foreningerne og frivillige.
Øvrige arrangementer i 2020:
DDL fastholder ansvaret for Netværksweekenden(lørdagsskole) i 2020, men der skal
arbejdes for at inddrage flere frivillige fra forældregruppen og på sigt skal
arrangementerne overtages af frivillige. Det er vigtigt, at arrangementet er åbent for alle
forældre og døve børn. Det kan med fordele tænkes sammen med arrangement for
Coda-børn.
I 2020 holdes fast i deltagelse på Folkemødet for at gøre tegnsprog synligt. Der sendes
en minimal repræsentation.
I 2020 prioriteres afvikling af et godt Landsmøde, hvor der også afholdes
jubilæumsaktiviteter i anledning af DDL’s 85 års jubilæum. I den forbindelse undersøges
muligheden for at afholde en jubilæumsauktion på Landsmødet for støtte til DDL.
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Der er opbakning til at samle DDL’s anerkendelse af frivillige på tværs af opgaver og
koncepter i en frivilligweekend, hvor vi samler frivillige bredt (også gerne DH-rep. og
eksterne rep. for DDL). Det betyder, at der ikke skal afholdes frivilligfest.
Det er aftalt, at International tegnsprogdag prioriteres, mens Døves internationale uge
ikke prioriteres, dog gerne mindre aktivitet i løbet af ugen.
Der er opbakning til at forsøge at etablere en vågetjeneste. Det tænkes som en del af
ældrevejledning/besøgstjeneste og psykisk trivsel.
Døves jul evalueres med henblik på fremtiden i starten 2020
Døvebladet kan flyttes til udgivelse i juni og december, såfremt det giver et bedre flow af
opgaver i sekretariatet. Det afklares endeligt inden næste HB-møde.
Generelt vil det i den kommende periode blive prioriteret at styrke det politiske arbejde.
Det har også været i fokus indtil nu, men da det også har været en indsats at styrke
kontakten til medlemmerne og foreningerne gennem en øget kommunikation og
tilstedeværelse, har det interne arbejde taget mange ressourcer, både i sekretariatet og
hos Landsformanden. Det er nødvendigt at nedtone dette arbejde for at kunne få
allokeret ressourcer til det udadrettede politiske arbejde, der er afgørende for at få
ændret noget politisk. Der vil derfor være færre ressourcer hos Landsformanden og i
sekretariatet i den kommende til at besøge foreninger og håndterer
medlemshenvendelser.
For at understøtte det politiske arbejde og den eksterne kommunikation beslutter HB, at
der opslås en stilling målrettet disse områder. Det er vigtigt, at stillingen besættes med
en person med erfaringer med denne type arbejde, da der er akut behov for at få styrket
arbejdet omgående. Det besluttes at afsætte den indkomne arv til en midlertidig
projektansættelse af en medarbejder med fokus på politisk og ekstern kommunikation.

Aktivitet:
Nytårskur
DDL-repræsentantdag
Netværksweekend
(lørdagsskole)
Landsmøde
Dansk Tegnsprogsdag
Frivilligweekend
DD3
International
tegnsprogsdag og uge

Finansiering
DDL
DDL/fonde/puljer
Handicappulje,
deltagerbetaling, DDL
DDL/deltagerbetaling
DDL
DDL/projekter/fonde
DDL/fonde/Deltagerbetaling
DDL

Hvornår
Januar
Februar
April/oktober
Maj
Maj
efterår
Efterår
23.september/uge
39

Projekter 2020
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Rettighedskurser
Vågetjeneste
Retshjælp/soc.rådgiver
Døves historie
Arbejdsmarkedsprojekt
Udviklingsprojekter
Bryd isolationen
Hotline og
selvhjælpsgrupper
Ældrevejledning/
Besøgstjeneste
Prioriterede indsats
Tegnsprogshandleplan
Fundraisingsaktiviteter
Nye administrative
systemer
Projekter styrkes
(dokumentation)
Landsmøde
Tolkeområdet
Politisk og ekstern
komm.

Fonde
Puljer/fonde
Puljer/fonde
Fonde
Puljer/fonde
Puljer
Puljer
Puljer/DDL

Skal planlægges
Skal planlægges
Undervejs
Undervejs
Undervejs
Igang
Igang
Igang

Bevilling og fonde

Igang

DDL/fonde
DDL
DDL

Er påbegyndt
Er påbegyndt
Er påbegyndt

DDL/Projekter

Er påbegyndt

DDL
DDL
DDL

Er påbegyndt
Er påbegyndt
Snarest

Budgetudkast 2020 tilrettes på baggrund af input til endelig godkendelse på næste HBmøde.
4. Landsmøde
Baggrund:
Fast punkt frem mod landsmødet
Arbejdsprogram: LK og ORC fortæller om overvejelser om arbejdsprogrammet. PF
fortæller om processen for medlems- og foreningsinddragelse.
Foreningsstruktur: Det skal besluttes, hvad HB vil fremlægge.
Vedtægtsændringer: Der er rejst forslag om en række vedtægtsændringer. På mødet
gennemgås vedtægterne og de forslag til ændringer, der allerede foreligger.
Kontingent: Det skal besluttes, hvad HB vil stille som forslag til kontingent. Der
gennemgås udvikling i kontingentet gennem de seneste 20 år.
Pris for Landsmøde
Bilag: Udkast til foreløbige vedtægtsændringer
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Indstilling:
HB skal drøfte ovenstående med henblik på den videre planlægning.
Beslutning:
Arbejdsprogram: Der skal ske en stram prioritering af områder. HB ønsker det skal være
-

Tegnsprog
Tolkeområdet
Økonomisk fundament/stærk organisation

Processen for inddragelse er som følger: Døves Kulturdag 2019, medlemsmøder i
foreningen, facebook-kampagne samt løbende inddragelse og dialog i
formandsnetværket.
Foreningsstruktur: ORC fremlægger foreningsudvalgets udkast. De enkelte modeller
gennemgås og det aftales, at udvalget til næste møde kommer med et endeligt,
detaljeret forslag.
Vedtægtsændringer:
Det udsendte forslag gennemgås. Der er generelt opbakning til ændringerne, men der er
enkelte ting, der skal afklares med f.eks. revisor.
Kontingent: Der skal laves en oversigt over prisudvikling og købekraft for de sidste 20 år
samt en oversigt over kontingentudvikling i samme periode. HB indstiller til at
minimumskontingentet fastsættes til 600 kr. fordelt med 400 til DDL og 200 til
foreningerne. Dette skal drøftes i formandsnetværket.
Det skal afklares om der skal være differentierede priser eller om man kan give særlig
støtte til mindrebemidlede fra f.eks. støttefonden.
Pris Landsmøde: Det aftales, at der er en solidarisk pris for alle på 2500 kr. for en hel
weekend. Der udarbejdes dagspriser.
5. Tolkeområdet
Baggrund:
Tilbagevendende punkt, men vi ser dog aktuelt en forværring af området. Der er
tiltagende udfordringer med at skaffe tolk til mindre opgaver og opgaver i
udkantsområder og ydre tidspunkter. Samtidig er omorganiseringsarbejdet
tilsyneladende gået i stå som følge af ny regering, hvilket er meget beklageligt, da
området kalder på politisk interesse og fokus.
DDL sendte efter sidste HB-møde en henvendelse til alle landets hospitaler og
regionspolitikere med ansvar for området. Der er nu kommet svar tilbage, men det
kalder på en opfølgning.
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Bilag: https://ddl.dk/nyheder/nyhed/opfoelgning-paa-henvendelser-omtegnsprogstolkning-paa-hospitaler/
Indstilling
HB tager status til efterretning og prioriterer den videre indsats.
Beslutning
Det drøftes, om DDL fortsat har samme holdninger som samlet i tolkevisionspapiret. Det
har man. Det er således stadig en prioritet, at der etableres én indgang med én ansvarlig
myndighed, så sektoransvaret fjernes. Grundlæggende skal døve have ret til tolk på alle
områder.
I forhold til den aktuelle situation er der stor bekymring for, at markedet er ved at
kollapse. Det er oplevelsen, at det er blevet sværere at få tolk, særligt til mindre opgaver
og at det er blevet helt uoverskueligt at have overblik over alle de leverandører, der
efterhånden er på markedet. Der er stadig ønske om, at døve frit kan vælge, men det er
afgørende, at der skabes overblik over tolkeopgaver og tolkeleverandører. Både så det
bliver tydeligt, hvilke opgaver der ikke dækkes og hvilke tolkeleverandører, der måtte
have ledig kapacitet, men også så det bliver nemmere for døve at bestille tolk. Derfor
skal der presses på for at få etableret én indgang, hvor alle tolkeleverandører er
tilgængelige og hvor alle tolkeopgaver oprettes/bestilles. Det skal meldes ud, at DDL
arbejder for dette.
Omorganiseringen af tolkeområdet har været skudt til hjørne i forbindelse med
regeringsskifte. DDL sætter akut politisk pres på for at få taget arbejdet op igen, da det
er afgørende at der sker noget nu.
6. Orientering
Faste repræsentationer:
Som et fast punkt vil der fremover være orientering fra de vigtigste faste
repræsentationer:
CFD – PF/AK
CBG – LK
Døvefilm – LK
Ulleruphus – ORC
DR Brugerråd – LK
TV2 brugerråd – LK
CFH – JHZ
WFD-Paris:
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LK, BP og MO orienterer fra verdenskongressen
Nordisk seniortræf 2019
BB orienterer om arrangementet.
Ordbog over Dansk Tegnsprog:
LK orienterer om den aktuelle status.
Tegnsprogskonference:
Kort orientering om status.
DD3 samarbejde:
LK orienterer om møde mellem formændene.
7. Evt.
Intet under punktet.
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