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Blok 1: Siden sidst
1.1

Velkomst, præsentation og praktiske informationer
LK byder velkommen, og en særlig velkomst til AK, BP og NH, da de ikke var tilstede til
det konstituerende møde.

1.2

Referater m.v. underskrives
a. Underskrivelse af sidste referat (Bilag)
Referatet underskrevet.
b. Gennemgang og godkendelse af organisations- og regnskabsinstruks (bilag)
Godkendt med mindre præciseringer.
Prokura underskrives.
c. Forretningsorden underskrives (bilag)
Det drøftes, om der er brug for fuldstændigt udskrevne referater til internt brug. Det
aftales, at fortsætte med beslutningsreferater som hidtil.

1.3

Intern kommunikation
Der er generel tilfredshed med brugen af Podio. Der skal dog ryddes op i profiler og
tilmeldinger.
Det drøftes, hvordan der mest hensigtsmæssigt kommunikeres på podio. Det er
problematisk med overblik, hvis man har været fraværende en periode. Derfor besluttes
det, at podio ikke benyttes til beslutninger, men til debat, erfaringsudveksling og
mødeindkaldelse.

Blok 2: Politiske drøftelser
2.1

Opfølgning på budget 2017
Baggrund:
Som et fast punkt på dagsordenen gennemgås opfølgning på budgettet. PF redegør for
økonomien.
Bilag:
Budgetopfølgning 2017.
Indstilling:
Opfølgning på budget 2017 tages til efterretning.
Beslutning:
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Budgetopfølgningen tages til efterretning.
2.2

Opfølgning på Landsmøde 2017
Baggrund:
Hvad var godt, hvad kan gøres bedre, hvad skal vi huske til næste gang og hvilke
forventninger har vi til næste Landsmøde (hvor, hvornår)?
Bilag:
Referat fra landsmødet
Reviderede vedtægter
Indstilling:
HB samler op med henblik på forberedelse af næstkommende landsmøde 2020. Der
indstilles til, at der allerede nu fastlægges tid og sted.
Beslutning:
Ros til open space metoden.
Godt med materiale på tegnsprog
Ros til streamingen.
Forbedringspunkter:
Det ville være godt med endnu flere gæster.
Bedre billedkvalitet og tættere filmning af talerne, så det bliver tydeligt også på de
bagerste rækker.
Underholdningen skal tilpasses til rum og målgruppe.
Bestyrelsesvalget kunne være bedre. Optælling skal være hurtigere. Allerhelst skal alle
valg være elektroniske.
Det aftale, at sek. laver en drejebog til brug for fremtidige møder.
Næste landsmøde:
Sjælland/storkøbenhavn – sek. skal finde 4-5 tilbud på nemt tilgængelige steder i forhold
til offentlig transport.
Der ønskes et auditorium med borde.
Landsmødet 2020 holdes Store bededag 8.-10.5.2020

2.3

Strategisk arbejdsprogram 2017-2020
Baggrund:
På Landsmøde 2017 blev der vedtaget et strategisk arbejdsprogram. HB skal drøfte og
prioritere, hvordan DDL skal arbejde med arbejdsprogrammet i de kommende 3 år.
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a. Introduktion til arbejdsprogrammet (Bilag)
PF, ORC og BB fortæller om baggrund og overvejelser for opbygning og indhold i
arbejdsprogrammet. Herefter tages en fælles drøftelse af, hvad HB tænker om
visionerne og indsatsområderne.
Beslutning:
ORC forklarede, hvorfor arbejdsprogrammet er opbygget som det er. Ønsket er at få
mere overordnede visioner formuleret og så give HB og sek. rum til at iværksætte
handlinger, der gør visionerne til virkelighed. Ønsket er at kunne gribe de
muligheder, der byder sig.
LK gennemgår de overordnede visioner og de enkelte indsatsområder.
Håndformerne til visionerne gennemgås, og det aftales at udbrede håndformerne i
medlemskredsen. Derudover forklares baggrunden for valget af ”tegnsprogstalende
døve og hørehæmmede” som gennemgående betegnelse for DDL’s målgruppe. Der
enighed om at fortsætte med denne betegnelse.
b. Gennemgang af input til indsatsområderne (Bilag)
Under Landsmødet havde deltagerne mulighed for at komme med ideer til, hvordan
de enkelte indsatsområder kan håndteres. Alle de gode forslag er samlet og HB
gennemgår forslagene.
c. Politisk prioritering af DDL’s arbejde
På baggrund af arbejdsprogrammet og forslagene fra open space skal HB drøfte og
prioritere, hvad HB’s holdning er til de enkelte områder og hvordan DDL skal forsøge
at virkeliggøre ønskerne. Herunder overvejes også, hvilke projekter der kan
igangsættes for at understøtte prioriteringerne. Sek. udsender inden mødet en kort
oversigt over mulige projektområder, hvor det vurderes sandsynlig at kunne rejse
midler.
d. Ansvarsområder
Det skal afklares, hvordan de enkelte ansvarsområder forankres i HB. Skal det
overlades til formanden og sekretariatet med tilknyttede ressourcepersoner fra HB
og udefra? Eller skal det fordeles, så hvert HB-medlem har et eller flere
ansvarsområder og fungerer som kontaktperson for sekretariatet på området? Eller
en tredje model?
Beslutninger:
Overordnede prioritering af DDL’s indsatser:
Tolkeområdet
Arbejdsmarked
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Stærk organisation/medlemsrekruttering
Psykisk sårbare
Kultur
DTS
Medieområdet
Mere konkrete forslag på baggrund af open space og HB’s gennemgang:
Kultur:
Fokus på teater og kulturel tilgængelighed. Det kan også overvejes, om DDL kan
arbejde for at manglende tilgængelighed (på alle områder) kan gøres strafbart.
Døves kultur skal være åben så andre også få øjnene op for det.
Tilgængelighed:
Frit tolke/virksomhedsvalg på alle områder.
Større indflydelse på, hvad der sendes og tolkes på tegnsprogskanalen og bedre
samarbejde med andre lande om produktion.
Udvidelse af sendefladen på tegnsprogskanalen.
Arbejdsmarked:
Holdningsbearbejdelse af fordomme.
Døve skal indtænkes i beskæftigelseslovgivningen.
Fleksibilitet i tolketimer på arbejdsmarkedet.
Tolk til jobsøgning (ikke kun jobsamtaler, men også til uformelle henvendelser)
Samarbejde med andre instanser (f.eks. CBG/CFD) om at højne niveauet af viden
om døve i jobcentret.
Dansk Tegnsprog (DTS):
Tegnsprogsundervisning – hvem kan undervise, hvor kan man få det og hvem kan få
det. DTS-undervisning skal gøres tilgængeligt for alle.
Certificering af tegnsprogsundervisere.
Kampagne om DTS for at udbrede kendskabet og skabe synlighed om sproget
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Solidaritet:
Samarbejde med andre organisationer/institutioner.
Udvikling af tilbud til psykisk sårbare, bl.a. turne i hele landet.
Der skal fortsat arbejdes for flere og bedre tilbud i Vestdanmark.
Stærk organisation:
Der skal fokuseres på at skabe bedre relationer mellem DD3 (DDL, DDU og DDI).
Der skal sættes fokus på medlemsrekruttering, medlemsfordele og
medlemsforeningers rolle.
Ansvarsområder i HB:
Der aftales en model, hvor formanden er overordnet ansvarlig for alle områder med
tilknyttede ressourcepersoner fra HB og evt. andre udpegede ressourcepersoner.
Områderne fordeles således:
Kultur, Historie og sprog: KH, NH og BP
Tilgængelighed: ORC, NH, KH
- Tolkning: BB, AK
Arbejdsmarked: MO, KM
DTS: NH, BP, KH
Solidaritet: KM, NT, BB (ældreområdet)
Stærk organisation: Alle, MG (foreningsarbejde)
2.4

Ekstern repræsentation
Baggrund:
DDL er repræsenteret en lang række steder, f.eks. CBG, CFD, UCC, men også i DH
lokalafdelinger, sagsbehandlingsudvalg o.l.
HB skal drøfte, hvordan de mener DDL bliver repræsenteret bedst muligt. Det skal gøres
nu, da en del repræsentationer udløber i forbindelse med kommunalvalget i efteråret.

Side 6 af 10

Skal det være repræsentanter tæt på DDL og HB eller skal man hellere bruge
interesserede medlemmer – eller en blanding af disse to ting. I så fald skal det afklares,
hvornår man bruger den ene og den anden model.
Aktuelt skal der udpeges et nyt medlem til Tolkeuddannelsens uddannelsesudvalg på
UCC.
Det skal samtidig drøftes, hvordan DDL understøtter eksterne repræsentanter i deres
varetagelse af DDL’s interesser.
Bilag:
http://deaf.dk/oversigt-over-repraesentanter-i-eksterne-bestyrelser-rad-naevn-mm
http://deaf.dk/oversigt-over-repraesentanter-i-dh
Indstilling:
Der indstilles til, at HB beslutter hvordan DDL bedst repræsenteres, samt hvordan vi
understøtter DDL’s repræsentanter.
Beslutning:
Følgende repræsentationer prioriteres:
- CBG
- CFD
- Døvefilm
- DR’s brugerråd
- TV2’s’ brugerråd (mangler en rep.)
- UCC
- Ulleruphus
- Døvefonden
- Movia
- DSB
Der skal afholdes årlig temadag for eksterne repræsentanter med oplæg om
bestyrelsesarbejde, DDL’s politik o.l.
LK orienterer DDL’s repræsentanter om, at perioden på de fleste områder snart udløber.
Det afklares, hvem der har interesse for at fortsætte. Herefter drøfter HB, hvilke
forventninger der er til DDL’s repræsentanter i de prioriterede bestyrelser. Endelig
træffes en beslutning om, hvem der udpeges.
HB tænker over en mulig repræsentant i UCC’s uddannelsesudvalg og melder ind til LK.
Inden sommerferien tages kontakt til kandidater.
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I forhold til repræsentation i de lokale DH-afdelinger ønskes der en tættere kontakt, så
de bedre kan kæmpe for døves interesser lokalt. Det aftales, at det skal undersøges
nærmere, hvordan der kan arbejdes mere struktureret med området. ORC og KH er
ressourcepersoner i forhold til DH.
2.5

Fremtidig forenings- og medlemsstruktur
Baggrund:
Fremtidens forenings- og medlemsstruktur har været et tema for den tidligere bestyrelse,
men efter indledende drøftelser valgte man, at emnet overlades til denne bestyrelse.
ORC og PF vil fortælle, hvad der blev drøfte i udvalg under tidligere bestyrelse med
henblik på at starte debatten i HB.
Indstilling:
Der lægges op til en fri drøftelse af ideer og overvejelser om fremtidens forenings- og
medlemsstruktur. Der indstilles til, at der ikke træffes endelige beslutninger, men at
punktet ses som startskuddet på en fortløbende debat, der senest til næste Landsmøde
resulterer i en række anbefalinger fra HB til landsmødet.
Beslutning:
ORC orienterer om den tidligere bestyrelses overvejelser om fremtidens
foreningsstruktur.
Der drøftes, hvilke udfordringer der er for foreningsstrukturen samt for hvordan det kan
løses. Det overvejes om, der skal ses på antallet af foreningerne og hvordan man er
medlem af foreninger og DDL. Grundlæggende har foreningerne fungeret på samme
måde siden de blev stiftet.
Det overvejes at oprette en arbejdsgruppe efter næste HB-møde.

2.6

Medieområdet
Baggrund:
Processen omkring den kommende medieaftale for 2019 og frem, herunder en ny public
service kontrakt, er blevet skudt i gang. Kulturminister Mette Bock har igangsat en åben
proces om den kommende medieaftale. I de kommende måneder får borgere i hele
Danmark mulighed for at bidrage med input og ideer til fremtidens danske medieindhold.
Tidsplan for den kommende medieaftale:
Maj – september 2017: Kulturministeren spørger borgerne om, hvilket dansk
medieindhold der er vigtigt og bør anses for afgørende i fremtiden. Hvilke platforme (tv,
radio, internet, mv.) borgerne ønsker, at indholdet skal udbydes på. Se mere på:
https://antennerneude.dk/
September 2017: Borgernes og andres input om dansk medieindhold offentliggøres.
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September – november 2017: Debatten fortsætter med mediebranchens interessenter,
mediepolitiske ordførere mv. og handler bl.a. om, hvem der kan producere og distribuere
danskproduceret indhold, og i hvilket omgang det kræver offentlig støtte.
Primo 2018: Regeringen offentliggør sit udspil til et nyt medieforlig, og de politiske
forhandlinger begynder.
Årsskiftet 2018/19: Den nye medieaftale træder i kraft.
Bilag: Nuværende public service kontrakt for DR og TV2
Indstilling:
Der indstilles til, at HB drøfter ønsker til kommende medieaftaler samt hvilket dansk
medieindhold, er vigtigt for døve.
Beslutning:
Orientere medlemmerne om at TV2 bruger antallet af CI-brugere som argument for ikke
at prioriterer tegnsprogstolkede programmer. DDL retter henvendelse til TV2 og
opfordrer derudover til at medlemmerne gør opmærksom på problemet med den logik.
DDL skal arbejde for, at den nyeste teknologi anvendes af alle, så tekstning bliver
tilgængelig på alle platforme (flow, stream, web osv.)
Udvidelse af tegnsprogskanalens sendetid er vigtig.
Danske kanaler, der sendes fra udlandet skal tekste endnu mere. DDL skal presse på
gennem Ofcom.
Ingen forringelse af medieaftalen
Det skal undersøges om der kan skaffes midler til eksperimenter på tv.

Blok 3: Sager til orientering, kommende møder og evt.
3.1

Orientering om aktuelle sager
a. Tolkevisioner
Vedhæftet som bilag er tolkevisionspapiret. Der orienteres om status på arbejdet.
Beslutning:
Tolkevisionspapiret er nu offentliggjort. PF, LK samt JN fra sek. har møde med Orla Hav
fra Socialdemokratiet om visionerne. Der vil i den kommende tid blive etableret flere
møder.
I forhold til aktuelt fjerntolkeudbud har HB en række bekymringer, både i forhold til
konkrete punkter i udbuddet, men også i forhold til manglende sammenhæng og
tilgængelighed til fjerntolkning på andre områder.
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b. Folkemøde 2017
Der orienteres om planerne for årets folkemøde.
3.2

Evt.
Projekt adgang med tegn:
HB er bekymret for udbredelsen af projekt adgang med tegn. Det er HB’s vurdering, at
adgang med tegn ikke giver tilgængelighed for de svageste læsere. HB bakker fortsat
ikke op om projektet og vil rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen for at præcisere,
at værktøjet ikke fjerner behovet for oversættelse af hjemmesider til tegnsprogstolkning.
Bestyrelseskursus for HB-medlemmer:
Det drøftes om der vil være gavn af et kursus for bestyrelsesmedlemmerne i HB. Det
overvejes på et senere tidspunkt igen.
Mødetidspunkter:
Der er umiddelbart interesse for at flytte møderne, så hele fredagen tages i brug. Det
skal afklares, hvor mange der evt. ville have behov for tabt arbejdsfortjeneste.
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