Referat af Danske Døves Landsforbunds
Landsmøde d. 28.-29. april 2017 i Aarhus
Dagsorden for Landsmødet 2017
01.

Valg af dirigenter

02.

Valg af 2 stemmetællere

03.

Hovedbestyrelsen aflægger beretning

04.

De reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

05.

Fremlæggelse af arbejdsprogram for de kommende 3 år

06.

Behandling af forslag (fra hovedbestyrelsen og foreningerne)

07.

Fastsættelse af kontingent

08.

Valg af landsformand

09.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10.

Valg af 1. og 2. suppleant

11.

Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen

12.

Valg af statsautoriseret revisor

13.

Eventuelt

1

Velkommen til Landsmødet:
Formand Janne Boye Niemelä bød på bestyrelsens vegne velkommen til landsmødet.
Herefter var det Conny Skyt Pedersens tur til at byde velkommen på Aarhus Døveforenings
vegne.
Formand Janne Boye Niemelä rettede en speciel velkomst til Danske Døves
Ungdomsforbund (DDU), Dansk-Døve idrætsforbund (DDI), Foreningen af Danske
Døvblinde (FDDB), CFD, Castberggård, Foreningen af Tegnsprogstolke (FTT), der var
tilstede som gæster. Desuden velkommen til DDL’s æresmedlemmer, Lilly Krarup, Lene
Ravn og Knud Søndergaard.
To af DDL’s æresmedlemmer Asger Bergmann og Ole Artmann var forhindret i at deltage.
DDL’s livsvarige medlem Britta Hansen var også forhindret i at deltage.
Formanden bad forsamlingen rejse sig og holde 1 minuts stilhed for Døvefondens
mangeårige formand Glenn Andersen, der døde i 2016.

Referat:
01. Valg af dirigenter
Elisa Klejs Madsen og Dennis Sørensen blev valgt som dirigenter efter indstilling fra
Hovedbestyrelsen. Begge sagde tak for valget og håbede på et godt landsmøde.
Dennis Sørensen nævnte, at der var en del spændende emner fredag aften, hvor det var tid
til at se tilbage på DDL’s arbejdsopgaver de sidste tre år. Lørdag morgen var det tid til at se
fremad.
Han konstaterede, at Landsmødet var lovligt varslet. Stemmeantal og fuldmagter var på
plads. Afstemningen i år var elektronisk undtagen valg af bestyrelse.
Kasper Bergmann (sekretariatet) gennemgik herefter proceduren for afstemningen.

02. Valg af stemmetællere
Freddy Rasmussen og Palle Klejs Madsen blev valgt som stemmetællere.

03. Beretning for DDL’s arbejde i bestyrelsesperioden 2014 – 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DDL’s politiske arbejde med rettigheder og holdninger
Dansk tegnsprog (DTS)
Døve tegnsprogstolke
Tolkeområdet
Tilgængelighed
Kultur
Arbejdsmarkedet
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8. Børn og Unge
9. Seniorer og besøgstjenesten
10. Psykisk sårbare og psykiatri
11. Grønlandske døve i Danmark
12. Indsats for døve med anden etnisk baggrund end dansk
13. Projekter i udviklingslande
14. Medlemsforeninger
Beretningen er udsendt på både tekst og på dansk tegnsprog. På Landsmødet
præsenteres en sammendrag af de enkelte afsnit. Der stilles spørgsmål efter fremlæggelse
af beretning.
DDL’s politiske arbejde med rettigheder og holdninger
Grundlæggende er næsten al DDL’s arbejde politisk med politiske mål. Elementerne i
beretningen har således masser af politisk indhold. I dette afsnit nævner vi nogle af de
politiske aktiviteter, der går på tværs.
Hvert HB medlem nævnte ganske kort de 14 punkter i beretningen. Beretningen er tidligere
udsendt på dansk tegnsprog og skrift.
Folkemødet 2014: DDL deltog på Folkemødet sammen med tusindvis af andre mennesker
fra interesseorganisationer, politiske partier, institutioner og organisationer.
Folkemødet Bornholm 2016: DDL deltog igen i Folkemødet på Bornholm. Denne gang
havde DDL tre mærkesager med, retten til tegnsprog, kommunikation/tolk på hospitalet
samt arbejdsmarkedet.
FN, Geneve: DDL tog til Geneve i 2014 for at sætte fokus på, om Danmark lever op til
bestemmelserne i FN’s handicapkonvention.
Deltagelse i råd, udvalg og samarbejder: Som en del af det politiske arbejde forsøger DDL
at være repræsenteret så mange steder som muligt. DDL har bl.a. plads i Ankestyrelsens
beskæftigelsesudvalg, SU-ankenævnet, følgegruppe for inklusionsudvalget på
børneområdet, KL’s inklusionsgruppe, DR og TV2’s brugerråd mv.
DDL’s kontakt med politikerne igennem årene: DDL holder tæt kontakt til relevante
politikere om både stort og småt. Nogle gange kommer vi med en konkret sag og andre
gange drikker vi bare kaffe og fortæller om vores hverdag. Vi oplever, at der er stor tillid til
DDL som organisation, og at der er interesse for at tale med os
Kommentar Knud Søndergaard: opfordrer til, at DDL holder sig til en bestemt politiker i
stedet for at have kontakt til for mange. Den personlige kontakt er vigtig. Han mener, at
DDL tidligere har fået en del politiske ting igennem på den måde.
Dansk tegnsprog (DTS)
Dansk tegnsprog er kronjuvelen i døves identitet og kultur
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Anerkendelse af Dansk tegnsprog: 2014 var på alle måder et fantastisk år. Den største
begivenhed var, at et enigt folketing anerkendte dansk tegnsprog som et sprog på lige fod
med dansk. Danmark har fået en tegnsprogsdag d. 13, maj, hvor dansk tegnsprog fejres
hvert år.
Dansk tegnsprogsråd: Som følge af godkendelsen af dansk tegnsprog i 2014 blev det
besluttet at oprette et tegnsprogsråd og en tegnsprogsafdeling under Dansk Sprognævn.
Dansk Tegnsprogsdag 2015: Her blev Asger Bergmans bog ”Tegnsprog - hvorfor ikke?”
præsenteret. Nezahat Taskin modtog Ole Munk Plums Mindelegat.
Forskning og konferencer: DDL har løbende fokus på dansk tegnsprog og betydningen for
døves kultur og identitet.
Døve tegnsprogstolke: Projektet blev færdiggjort i 2016. Som et resultat af projektet har vi
nu i Danmark 12 døve tegnsprogstolke, der alle har fået certifikat fra DNTM til at tolke i
særlige situationer og for særlige målgrupper.
Formel uddannelse til døve tegnsprogstolke lader vente på sig: Målet med projektet var, at
det skulle blive muligt for døve at tage tegnsprogstolkeuddannelsen på UCC på linje med
hørende studerende, men da tegnsprogstolkeuddannelsen blev omlagt til en BA
uddannelse, blev kravet om stemmetolkning skrevet ind i bekendtgørelsen, og det blev
umuligt for døve at tage uddannelsen. DDL har derfor efterfølgende arbejdet videre for at
nå dette mål og finde en løsning sammen med UCC.
Stort fælles Erasmus+ projekt om døve tegnsprogstolke med DDL for bordenden: Andre
lande i Europa er længere fremme på døvetolkeområdet, end vi er. Derfor har vi i DDL
taget initiativ til et strategisk samarbejde med nogle uddannelsesinstitutioner i Europa, hvor
man har erfaring med uddannelse af døve tolke
Stor international konference i Brohusgade: Som en del af Erasmus+ projektet blev der
afholdt et seminar i Danmark for at udbrede kendskabet til projektet blandt interesserede i
Europa.
Spørgsmål Gudrun Olesen: spørger, om der er planer om et nyt døvetolkeprojekt?
Svar HB: Helst vil vi, at døve tolke får mulighed for at blive uddannet på tolkeuddannelsen.
Det kræver, at der findes en løsning på kravet om stemmetolkning. Der er dialog i gang
med UCC om udfordringen.
Tolkeområdet
Udfordringer med tolk på sundhedsområdet: DDL har modtaget en række henvendelser fra
medlemmer som oplever, at der enten ikke er frit valg på bestilling af tolk eller, at hospitalet
afviser at bestille tolk til fx samtale med lægen. DDL kontaktede derfor Danske Regioner og
fik formidlet et brev til landets regioner og hospitaler om døves ret til tolk.
Udfordringer med tolk til studerende: I forbindelse med nyt udbud på uddannelsestolkning,
oplever mange studerende at skulle skifte tolk, og at de ikke selv kan vælge firma. DDL gik
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sammen med Danske Døves Ungdomsforbund (DDU) aktivt ind i sagen og arbejder fortsat
på, at kommende udbud ikke får samme konsekvenser for de studerende.
Arbejdsmarkedstolkning: Flere medlemmer sætter fokus på, at der er behov for en mere
fleksibel ordning for tolkning på arbejdsmarkedet end 20 timer pr. uge. Det har DDL blandt
andet fremført for folketingets beskæftigelsesudvalg samt til en lang række politikere.
Uro på tolkemarkedet: I de sidste 3 år har vi oplevet større ændringer på tolkemarkedet.
Der er kommet flere udbud, og tolkene oplever dårligere arbejdsvilkår og konkurrence. DDL
inviterede en lang række interessenter til et fælles møde for at få kortlagt, hvad uroen
handlede om.
Samarbejde med FDDB, DDU, Høreforeningen: Det blev tydeligt, at der er mange
forskellige interesser på spil, og derfor har DDL valgt at fokusere på brugerperspektivet.
DDL er i samarbejde med Foreningen Danske Døvblinde (FDDB), DDU og Høreforeningen
ved at udarbejde fælles politiske visioner for tolkeområdet.
Politisk dialog: Som en del af arbejdet med tolkeområdet har DDL fået forskellige politikere
til at stille spørgsmål til de ansvarlige ministre. Derudover er der en tæt dialog med Børneog Socialministeriet og Den Nationale tolkemyndighed.
Kommentar Anne Vikkelsø: opfordrer den nye bestyrelse til at melde deres holdning ud
på tolkeområdet, men også at DDL fremover får mere medindflydelse. Derudover anbefales
at få etableret en overordnet politisk myndighed, der får ansvaret for området.
Svar Outi Toura-Jensen (HB): henviser til samarbejdet med FDDB, DDU og
Høreforeningen, som sammen har udarbejdet en række politiske visioner for tolkeområdet.
Der er materiale på vej.
Tilgængelighed
Akuthjælpsapp redder liv
At tilkalde hjælp fra alarmcentralen som døv har førhen været besværligt, men det er det
ikke længere. App’en hedder ”Akuthjælp til døve” og kan downloades gratis via App Store
eller Google Play.
Tegnsprogsikoner på dr.dk
Det er lykkedes DDL, at få DR til at indføre tegnsprogsikoner på dr.dk, så man kan se,
hvilke programmer, der tegnsprogstolkes.
Melodi grand prix på dansk tegnsprog
2014 var året, hvor det internationale Melodi Grand Prix for første gang i dets 59 år lange
eksistens på dansk TV blev tegnsprogstolket.
Danske biograffilm skal tekstes
Kulturministeriets og Det Danske Filminstituts nye filmaftale har besluttet, at danske film,
som får produktionsstøtte fra staten, skal sørge for at tilbyde biograferne en tekstet version
af filmen.
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Årets Viggo gik til biograflederen for Kastrup Bio
Nanna Wulff fik prisen for at tekste danske biograffilm.
Digital tilgængelighed
DDL arbejder for at sikre døve bedst mulig tilgængelighed i kontakten med det offentlige
system. Derfor har DDL i 2016 deltaget i forskellige arbejdsgrupper, blandt andet under
Digitaliseringsstyrelsen, hvor vi arbejder på at få oversat flest mulige offentlige sider til
dansk tegnsprog.
Spørgsmål Birthe Petersen: spørger til det danske melodi grand prix, som ikke bliver
tolket i 2017.
Svar Lars Knudsen: henviser til DR, som havde meldt ud, at tolkningen af showet er for
omkostningstungt.
Spørgsmål Ketty Bagger: nævner, at hun har fået afslag på tegnsprogstolk til et
aftenskolekursus med henvisning til, at tolkning er for dyrt.
Svar Ole Rønne Christensen (HB): svarer, at DDL arbejder videre med problematikken.
Aftenskolerne har selv skullet lægge penge ud og søge om at få pengene refunderet.
Kultur
Sommer 2014
I sommeren 2014 var der Nordisk Kulturfestival i Finland. En mindre gruppe danskere
deltog i arrangementet.
Standup shows
Februar 2015 inviterede vi både komikeren John Smith Gavin Lilley til en række
døveforeninger, hvor de optrådte med deres standup shows.
Døves Kulturdag 2015: DDL arrangerede Døves Kulturdag i samarbejde med
Castberggård, hvor dagen også blev afholdt.
Kulturgruppe på Facebook: DDL har oprettet en Facebook gruppe, Kultur på tegnsprog, der
er åben for alle interesserede.
Døveteater: DDL har støttet døve skuespillere økonomisk med en proceskonsulent, så man
kan arbejde videre med at få oprettet et selvstændigt døveteater.
Teaterforestilling: I 2016 inviterede DDL til to teaterforestillinger ”Ron og Rem” med to
skuespillere fra Teater Manu.
Spørgsmål: Der kom et spørgsmål om, hvorfor DDL ikke har støttet danske døve
skuespillere, når der skulle vælges kulturtilbud?
Jette Zehntner (HB) svarer, at de fire døve skuespillere i stedet har fået et forløb med en
proceskonsulent, som DDL har støttet økonomisk med det formål, at gruppen i fremtiden
kan etablere teaterforestillinger på tegnsprog. Janne Boye Niemelä tilføjer, at det også fra
bestyrelsens side handler om ressourcer og prioritering, men at man håber, at der fremover
kan etableres flere forestillinger på Dansk tegnsprog.
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Arbejdsmarkedet
Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen
DDL og en lang række handicaporganisationer råbte op på vores medlemmers vegne ved
vedtagelsen af det nye kontanthjælpsloft.
Døve med læse- og skrivevanskeligheder får støtte
DDL har udviklet arbejdsmarkedsprojektet ”Tegn Nu”, der skal hjælpe døve med læse- og
skrivevanskeligheder med at få oversat danske tekster til dansk tegnsprog og omvendt.
Døve og hørehæmmede og arbejdsmarkedet
Det Centrale Handicapråd udsendte i foråret 2016 en rapport, der viste, at handicappede
havde det svært på arbejdsmarkedet, og at især døve og hørehæmmede er hårdt ramt.
Hele 60% mener ikke, at døve kan varetage deres job.
Arbejdsmarkedet på forsiden af Døves Jul
Udenrigsminister Anders Samuelsen prydede forsiden af Døves Jul 2016. Han har tidligere
været jobkonsulent for Castberggård.
DDL holder øje med udviklingstendenser i døvesamfundet
DDL afholder årligt ca. to møder i UAMK udvalget (Uddannelse- og
Arbejdsmarkedskoordinationsudvalget) hvor repræsentanter for landets forskellige døve
institutioner deltager.
Kommentar Miki Krupa Jensen: nævner, at valget af Anders Samuelsen på Døves Jul
kan afskrække nogen fra at købe bladet på grund af hans politiske holdninger.
HB tager kommentaren til efterretning.
Børn og Unge
SFI-rapport 2014: Rapporten kaster lys over døve og døvfødte børns livsvilkår.
Problemerne indenfor det sociale område, hvor voksne døve har flere psykiske problemer
og har sværere ved både uddannelse og job.
Institut for Menneskerettigheders rapport om børns muligheder: I 2015 har DDL sparret og
været i dialog med Institut for Menneskerettigheder (IMR) i forbindelse med deres rapport
om børn med høretab og døvfødte børns muligheder.
Forløbsbeskrivelse: DDL er aktive i Socialstyrelsens referencegruppe omkring, hvordan
forløbsbeskrivelserne for døvfødte børn udformes. DDL har også møder med Institut for
Menneskerettigheder omkring retten til tegnsprog samt udarbejdelsen af rapporten ”Sprog
giver muligheder – fleksibilitet i rehabiliteringen af døvfødte” med udgivelse primo 2015.
Skolen på Kastelsvej (SPK): I 2015 overvejede Københavns Kommune at sammenlægge
Skolen på Kastelsvej (SPK) med en anden skole i Ballerup. Det betød mange protester og
missionen lykkedes. Skolen blev ikke lukket.
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Politisk turne: I løbet af foråret 2016 har DDL holdt en lang række møder med ordførerne
for de politiske partier på børne- og undervisningsområdet for at få implementeret IMR’s
anbefalinger.
Opfølgningsgruppe i inklusionseftersynet: DDL er repræsenteret i Undervisningsministerens
opfølgningsgruppe, der skal holde øje med, hvordan inklusionseftersynets anbefalinger
bliver brugt.
Møder med Socialstyrelsen: Vi har gennem årene holdt en lang række med møder med
forskellige fagfolk i Socialstyrelsen om netop døve og hørehæmmede børns særlige behov.
Workshops med forældre: For at kunne komme med konkrete forslag til, hvad der er brug
for til døve og hørehæmmede børn, har DDL arrangeret workshops for forældre for at høre
deres ønsker.
Lørdagsskole: Lørdagsskolen er et tilbud til både døve og hørende forældre med døve,
hørehæmmede, CI børn og deres hørende søskende. Formålet er at mødes i et socialt
tegnsproget forum.
Kommentar Henning Ravn: savner oplysninger om DDL og tankerne omkring
samarbejdet med DDU.
Svar Janne Boye Niemelä (HB): nævner, at DDU er DDL’s vigtigste samarbejdspartner.
Senest har DDL og DDU samarbejdet om udvikling af medlemsstruktur, der giver
medlemskab af begge forbund for medlemmer under 30 år.
Seniorer og besøgstjenesten
Ældrevejledning
Danske Døves Landsforbunds ældrevejledning er fortsat økonomisk funderet i
satspuljemidler under Børne- og Socialministeriet. Vejledningen består i forebyggende
hjemmebesøg, vejledning i pensionistklubben samt muligheden for tegnsproget bisidder til
alle ældre døve borgere over 65 år, som er bosiddende i Jylland på Fyn. (på nær Aalborg
kommune, som har eget tilbud).
Besøgstjenesten for døve
I 2016 blev DDL’s frivillige tilbud Besøgstjenesten for døve en del af DDL’s ældrevejledning,
hvor projektlederen varetager koordineringen og styringen af ordningen. I alt er over 40
besøgsvenner og ledere blevet registreret som frivillige under DDL, hvilket gør
besøgstjenesten for døve til landsforbundets største frivillige tilbud.
Ressourcepersoner og netværk
DDL har udpeget to ældre døve som ressourcepersoner til at forestå sparringen og komme
med input til ældreområdet. Samarbejdet med de to ressourcepersoner har blandt andet
mundet ud i et netværk for alle landets formænd for pensionistklubberne.
Spørgsmål Malene Melander: spurgte, hvorfor ikke alle ældre døve bruger
ældrevejledningen.
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Svar Bent Brøndum (HB): svarer, at ældrevejledningen er et frivilligt tilbud og at den
arbejder med forskellige tiltag for at nå så mange ældre døve som muligt.
Psykisk sårbare og psykiatri
I september 2014 startede DDL projektet ” døves psykiske trivsel” den første
selvhjælpsgruppe til psykisk sårbare døve. Målgruppen er døve med psykisk
sårbarhed/psykiske problemer, som kan have været indlagt i en kortere eller længere
periode, eller som har fået/får ambulant behandling.
Målet med projektet
Projektet skal bryde isolation og ensomhed og give håb om en bedre livskvalitet ved at
skabe rammer for socialt samvær og positive oplevelser.
Turne om psykisk sårbarhed
I 2015 tog en lille gruppe døve frivillige på turne med deres historie til nogle af landets
døveforeninger. Der var oplæg om depression, angst, borderline og mindfulness - En
kæmpesucces, hvor over 300 mennesker deltog.
Psykiatriundersøgelse og konference
Som en del af DDL’s indsats på psykiatriområdet har vi udarbejdet en undersøgelse af,
hvilke psykiatritilbud døve har i Danmark. Undersøgelsen sætter fokus på betydningen af
afstanden til det døvepsykiatriske tilbud i Ballerup og på manglende støttetilbud, særligt i
Jylland.
Kommentar Malene Melander: kommenterer, at man i Fyns døveforening har været
overraskede over, at døveforeningerne ikke er blevet informeret om muligheden for at
arrangere foredraget om psykisk vold med økonomisk støtte fra DDL. Malene savner, at
DDL også samarbejder med andre døveforeninger end 1866.
Svar Per Fruerled (sekretariatet): svarer, at foredraget om psykisk vold ikke var et DDL,
men et 1866 arrangement, hvor man havde spurgt, om vi ville informere om arrangementet.
Han opfordrer til, at man kontakter DDL, såfremt man er interesseret i at lave lignende
arrangementer.
Grønlandske døve i Danmark
Grønlandsprojektet – Netværk og medborgerskab (en indsats for døve grønlændere i
Danmark).
Projektet har til formål at give et billede af herboende døve grønlænderes situation, men det
har også til formål at arbejde for, at gruppen kan blive integreret både i døves verden og
hørendes verden.
Indsats for døve med anden etnisk baggrund end dansk
DDL har fået midler til at skabe et projekt for døve med anden etnisk baggrund end dansk.
Projektet er starter op i efteråret 2016 og har som mål at skabe netværk blandt døve med
anden etnisk baggrund samt at styrke integrationen i den danske døveverden.
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Projekter i udviklingslande:
Fællesprojektet i Ghana
Fællesprojektet skal opbygge en stærk handicapbevægelse i Ghana, som gøres ved at
styrke organisationerne for døve, blinde, fysisk handicappede, udviklingshæmmede og
handicapparaplyen.
Vestafrika projektet
9 års samarbejde mellem DDL og GNAD har givet mange gode erfaringer i, hvordan man
forbedrer døves vilkår og forhold i Vestafrika. Derfor har vi startet et Vestafrika projekt, som
inddrager 4 af nabolandene til Ghana, som er Togo, Niger, Mali og Elfenbenskysten.
Vietnam projektet
DDL har indgået et samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) om et projekt i
Vietnam.
Rwanda projektet
DDL har fået penge til at gennemføre en forundersøgelse i 2017 i Rwanda med henblik på
at starte et projekt, der er baseret på vores erfaringer fra Ghana og Uganda. Det er
forventningen, at projektet starter i slutningen af 2017 eller starten af 2018.
Medlemsforeninger
Der holdes formandsnetværksmøde cirka 2 - 3 gange årligt.
Foreningsseminar har været en stor succes. Første foreningsseminar var i 2014, igen i
2015 og senest i starten af 2017.
Hovedbestyrelsen forsøger at deltage i medlemsforeningernes generalforsamlinger for at
følge med i, hvad der sker rundt omkring ude i foreningerne.
Kommentar Knud Søndergaard: nævner, at Døvebladet kun udkommer to gange om
året. Samtidig betaler medlemmerne det samme i kontingent, men får mindre information?
Svar Janne Boye Niemelä (HB): svarer, at hovedbestyrelsen tager kommentaren med sig
til det fremtidige arbejde.
Kommentar Knud Søndergaard: savner informationer om formandsnetværket.
Svar Janne Boye Niemelä (HB): Der bliver udsendt referater af møderne. Referaterne er
ikke offentlige, men alle medlemsforeningerne modtager dem.
Spørgsmål Knud Søndergaard: siger, at megen viden om døve i dag er elektronisk og
spørger, om den viden, der spiller en historisk rolle, bliver arkiveret og gemt?
Svar Janne Boye Niemelä (HB): svarer, at sekretariatet er meget bevidste om den
døvehistoriske værdi.
Kommentar Rikke Hedegaard: roser initiativet med formandsnetværket, men savner
muligheden for, at andre kan deltage, hvis formanden er forhindret.
10

Kommentar Malene Melander: opfordrer til en alternativ løsning for formandsnetværket,
hvis formanden er forhindret, så mødet ikke bliver aflyst.
Svar Janne Boye Niemelä (HB): svarer, at kommentarerne er taget til efterretning.
Spørgsmål Ketty Bagger: nævner, at det er fint, at DDL skal have ny hjemmeside, men
hun savner svar på, hvordan ældre uden computer kan følge med?
Svar Bent Brøndum (HB): svarer, at medlemsforeningerne har ansvar for at informere om
vigtige emner også til ældre døve uden computer.
Spørgsmål Birthe Petersen: spørger til de ældre døve, der sidder isoleret og ikke kommer
i den lokale døveforening.
Dirigenterne lukker diskussionen med henvisning til, at HB arbejder videre med emnet.
Afstemning af Hovedbestyrelsens beretning for 2014-2017. 140 stemte for.
Årsberetningen blev godkendt.

04. Årsrapport (Se slides som bilag)
Formand Janne Boye Niemelä gennemgik regnskabet. Tips- og Lotto indtægten har været
faldende, da Danske Spil ikke længere har monopol på området. Samtidig er der kommet
flere og flere handicaporganisationer.
I 2015 var der et stort overskud på ca. 1,2 millioner kroner. Overskuddet skyldtes primært
en ikke-budgetteret arv.
I 2016 er overskuddet på ca. 30.000 kr. Det på trods af, at DDL har fået mindre i tilskud fra
Tips- og Lotto og fra Døvefonden svarende til næsten 500.000 kr. Heldigvis kom der en arv
på ca. det samme beløb. Udover at dække de manglende indtægter, har der også været
penge til at finansiere studier på Københavns Universitet om identitet og tegnsprog samt en
ny hjemmeside til DDL.
DDL’s nuværende egenkapital er på ca. 7 millioner kroner.
Udgifter til husleje er halveret efter, at DDL flyttede til Brohusgade.
Projektmidler er vigtige og dækker blandt andet en stor del af personalelønningerne. Det
betyder selvfølgelig også, at personalet så arbejder på projekterne.
Det er blevet sværere at skaffe annoncer til Døvebladet, dette er en af årsagerne til, at
Døvebladet nu kun udkommer to gange om året.
Medlemstallet faldt sidste år. Vigtigt vi får fat i flere medlemmer. DDL’s økonomi vil blive
bedre med et større medlemstal.
Afslutningsvis bemærkes, at DDL’s revisor roser forbundets daglige økonomistyring, og at
der ikke er nogen bemærkninger af betydning i revisionsprotokollen.
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Kommentar Henning Ravn: roser Hovedbestyrelsen for at følge budgettet på en fin måde
og for deres gode arbejde.
Spørgsmål Coilin Jeritslev: spørger til, hvad ”anden driftsindtægt” dækker over?
Svar Per Fruerled (sekretariatet): forklarer, at anden omsætning dækker indsamlinger,
døvebladet, døves jul med videre.
Spørgsmål Miki Krupa Jensen: spørger til salget af Døves Jul?
Svar Per Fruerled (sekretariatet): nævner, at salget har været stabilt, og faktisk lidt
stigende i 2016. Sekretariatet har ikke kunnet se nogen nedgang i salgstallene.
Spørgsmål Palle Klejs Madsen: spørger, om der er forskel på indsamlingsbeløbet i
forårsindsamlingerne i 2015 og 2016. Og om det fortsat kan betale sig at lave indsamling
sammenlignet med administrationsudgifter og prisen på porto?
Svar Per Fruerled (sekretariatet): svarer, at indsamlingerne generelt har været bedre end
det beløb, der på forhånd er budgetteret med. Lisa Vogel tilføjede, at man som organisation
skal ansøge om lov til at lave indsamlinger, og at DDL arbejder på at tænke nyt. DDL
modtager gerne forslag til nytænkning.
Dirigenterne spørger om forsamlingen kan godkende henholdsvis årsrapport 2015 og
årsrapport 2016?
Årsrapporten for 2015 er godkendt.
Årsrapporten for 2016 er godkendt.
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05. Strategisk arbejdsprogram (opsamling fra Open space vedlagt)
Formand Janne Boye Niemelä (HB) indledte med at fortælle om opbygningen og ideerne
bag forslaget. De fire V’er, værdsatte, velkvalificerede, velorienterede og vedkommende,
har alle samme håndform. V’erne symboliserer vores visioner og drømme for døve i
Danmark. De fire v’er skal virkeliggøres via de seks indsatspunkter.
Per Fruerled forklarede herefter, hvordan open space skulle forløbe. Debatten om de
enkelte indsatsområder var udlagt til en åben debatform, hvor deltagere gik rundt og
kunne komme med gode ideer til konkret udfoldelse af indsatsområderne. Alle forslagene
er indsamlet og videregives til den kommende hovedbestyrelse til inspiration.
Vores ønsker og visioner for tegnsprogstalende døve og hørehæmmede i Danmark:
DDL kæmper for at tegnsprogstalende døve og hørehæmmede er:
Værdsatte

Velkvalificerede

Velorienterede

Vedkommende

Vi skal
anerkendes af
samfundet, og
vores
kompetencer og
talenter
værdsættes og
bruges.

Vi skal være
veluddannede og have
mulighed for
uddannelse gennem
hele livet.

Vi skal være
velorienterede og
have adgang til
informationer,
nyheder og viden –
også på dansk
tegnsprog.

Vi skal have et
stærkt og solidarisk
fællesskab med
plads til
forskellighed.

Vores kultur,
historie og dansk
tegnsprog skal
anerkendes og
fremmes af
samfundet.

Vi skal have arbejde
og karrieremuligheder,
der matcher vores
uddannelsesniveau og
erhvervserfaringer.

Vi skal kunne
kommunikere med
offentlige
myndigheder,
virksomheder og i
sociale
sammenhænge –
også på dansk
tegnsprog.

Vi skal være aktive i
samfundet lokalt,
nationalt og
internationalt.

13

Hvordan vi vil nå vores ønsker og visioner:

Kultur, historie og sprog

Tilgængelighed

Arbejdsmarked

Kultur, historie og dansk
tegnsprog er definerende
for tegnsprogstalende døve
og hørehæmmedes
identitet og skal derfor
fremmes og styrkes.

Tilgængelighed er
forudsætningen for, at
tegnsprogstalende døve og
hørehæmmede kan være
velorienterede og
veluddannede.

Tegnsprogstalende døve og
hørehæmmede skal have
mindst samme
uddannelsesniveau og
beskæftigelsesgrad som
resten af samfundet.

DDL arbejder for at udvide
mængden af kulturtilbud på
dansk tegnsprog.

DDL arbejder for tolkning af
høj kvalitet.

DDL arbejder for, at viden
om vores historie, kultur og
dansk tegnsprog bliver
sikret, registeret og
formidlet.

DDL arbejder for, at vi på
alle områder selv
bestemmer, hvornår og i
hvilket omfang vi har behov
for tolkning – også ved
akutte situationer.

DDL arbejder for, at
arbejdsgivere har
incitamenter til at ansætte
os.

DDL arbejder for, at det er
muligt for interesserede at
blive introduceret til vores
kultur, historie og dansk
tegnsprog.

DDL arbejder for, at der er
frit valg af tegnsprogstolk
på alle områder – også ret til
at vælge døve
tegnsprogstolke.
DDL arbejder for, at
hjemmesider er
tilgængelige på dansk
tegnsprog.

DDL arbejder for at sprede
viden og erfaringer på
arbejdsmarkedet.
DDL arbejder for, at
offentlige myndigheder har
den nødvendige
kompetence og viden om
vores arbejdsmarked.
DDL arbejder for fleksibel
tolkning på
arbejdsmarkedet.

DDL arbejder for tolkede og
undertekstede danske tvprogrammer og danske film.
DDL arbejder for, at der
produceres nyheder på
dansk tegnsprog.
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Hvordan vi vil nå vores ønsker og visioner:
Dansk tegnsprog

Solidaritet

Stærk organisation

Retten til dansk tegnsprog
hele livet er afgørende for
tegnsprogstalende døve og
hørehæmmedes identitet og
muligheder.

I Danmark har
tegnsprogstalende døve
og hørehæmmede opnået
meget ved at være
solidariske og ved at stå
sammen.

For at opnå vores mål er det
nødvendigt at have en stærk
og handlekraftig
organisation.

DDL arbejder for at dansk
tegnsprog udvikles og
fremmes.
DDL arbejder for, at døve og
hørehæmmede børn, uanset
høretekniske hjælpemidler,
får muligheden for
undervisning i og på dansk
tegnsprog af velkvalificerede
undervisere.
DDL arbejder for, at retten til
dansk tegnsprog indgår i alle
offentlige anbefalinger og
retningslinjer med betydning
for døve og hørehæmmede.
DDL arbejder for uddannelse
i og på dansk tegnsprog på
alle uddannelsesniveauer.
DDL arbejder for retten til
tegnsprogsmiljøer hele livet.
DDL arbejder for, at
fagprofessionelle har det
tegnsprogsniveau, som
deres arbejde kræver.

DDL arbejder for at
forbedre vilkårene for
ensomme, udsatte og
sårbare
tegnsprogstalende døve
og hørehæmmede i
Danmark
DDL arbejder for, at
tegnsprogstalende døve
og hørehæmmede med
anden etnisk baggrund
integreres, både blandt os
selv og i resten af
samfundet.
DDL arbejder for at styrke
tegnsprogstalende døve
og hørehæmmedes vilkår
i de dele af verden, hvor
man ikke har samme
rettigheder og muligheder
som i Danmark.

DDL skal udvikle og styrke
medlemsforeningerne for at
skabe et stærkt fællesskab.
DDL skal være en aktiv
politisk aktør i spørgsmål
med betydning for os ved at
være repræsenteret i
samarbejder, netværk og i
den offentlige debat.
DDL skal styrke forbundets
eksterne repræsentation ved
at støtte og udvikle
forbundets repræsentanter.
DDL skal styrke
kommunikationen, dialogen
og debatten med
medlemmerne og
samarbejdspartnere.
DDL skal værdsætte og
fremme inddragelsen af
frivillige i forbundets og
medlemsforeningernes
aktiviteter.
DDL arbejder for at skabe
relevante projekter, der kan
understøtte vores mål og
visioner.
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Opsamling fra Open Space
Opsamling er vedhæftet om bilag. Nedenfor er tovholdernes overordnede opsamling fra
deres indsatsområde.
Dirigenten bød velkommen tilbage til salen.
Kultur, sprog og historie:
Outi Toura Jensen (HB):
Det skal være muligt for døve at deltage i kulturelle arrangementer. Det kunne være:
Museumsbesøg, tegnsprog, hvordan man lærer tegnsprog, men også at døve har mulighed
for at lære egen historie.
At døve kender deres rettigheder.
Tilgængelighed:
Ole Rønne-Christensen(HB):
Tilgængelighed på tegnsprog, herunder tegnsprogstolkning.
Følgende ønsker: Hvordan kan man kvalitetssikre tegnsprogstolkning? Frit tolkevalg. Akut
tolkning på tegnsprog, hvis der sker terrorhandlinger. Morgen tv med tolk, tolkning af
politiske programmer. Oprettelse af en tegnsprogkanal.
Der skal findes en løsning på problemer med de kanaler, der ikke sender fra Danmark, som
hverken tekster eller tegnsprogstolker deres programmer.
Spørgsmål Jessica Rohde: spørger, om DDL fremover vil arbejde på, at det er muligt at få
tolk også til pauser og sociale arrangementer i forbindelse med studier.
Svar Ole Rønne-Christensen: nævner, at bestyrelsen er opmærksom på det.

Arbejdsmarkedet:
Jette Zehntner (HB):
Forslag om lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, så 5 procent af en virksomheds ansatte
skal være handicappede.
Et styrket samarbejde mellem CBG, CFD og DDL, så man bedre kan informere hinanden.
Gode historier fra arbejdsmarkedet hvor døve og handicappede gør en forskel, skal frem i
lyset.
Støtte til døve iværksættere.
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Dansk tegnsprog:
Bent Brøndum (HB):
Et ønske om mere information omkring anerkendelsen af dansk tegnsprog. Et ønske om, at
tegnsprogsundervisere skulle certificeres – for eksempel på aftenskolerne, hvor
undervisere mangler faglig viden om døve og tegnsprog.
På døve arbejdspladser døve virker det nogle gange som om, at der bliver taget tilfældige
undervisere ind uden certificering. Omvendt burde hørende på døvearbejdspladser kunne
afskediges hvis de efter et par år ikke har opretholdt et godt tegnsprogsniveau, hvilket er
sket i Finland.
Savn/mangel på information fra DDL’s side om, hvor det er muligt at lære tegnsprog rundt
omkring i landet.
Solidaritet:
Karen Talks (HB):
I forhold til at få inkluderet sårbare ensomme grupper bør der være en tydelig
ansvarsfordeling mellem medlemsforeningerne og DDL. Mulighed for større samarbejde
med Høreforeningen og mulighed for at hente inspiration fra døvekonsulenterne og
døvepræsterne. Døve skal være mere rummelige i at inkludere sårbare døve, som ikke altid
føler sig velkomne i de lokale foreninger. Bestyrelserne skal klædes på til at møde de
sårbare i medlemsforeningerne, eventuelt via fælles retningslinjer.
Fokus på døve flygtninge i asylcentrene.
Psykiatriturneen var en stor succes, bør gentages.
En stærk organisation:
Inger Nørgaard Christensen (HB):
DDL skal fortsat netværke med andre organisationer, for eksempel Folkemødet på
Bornholm.
Stort ønske om at formandsnetværket fortsætter og gerne med mulighed for at to kan
deltage fra hver forening.
De sociale medier skal styrkes og vigtigt så meget viden som muligt om døve publiceres.
Flere savner foreningskonsulenten for eksempel til at søge paragraf 18 midler.
Mere samarbejde med fx Ældresagen eller Kræftens bekæmpelse.
Mere information fra ældrevejledningen.
Undervisningen og vidensdelingen kan også foregå lokalt, så foreningerne selv tager
initiativet.
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Et ønske om et minikursus i bestyrelsesarbejde gerne på tværs af medlemsforeningerne
umiddelbart efter generalforsamlingerne.

Herefter afstemning om arbejdsprogrammet 2017-2020. Arbejdsprogrammet blev
godkendt.

06.Forslag til behandling på Landsmøde 2017
1. Forslag fra Hovedbestyrelsen

1.1. Vedtægtsændring
Oprettelse af ungdomsafdelinger under medlemsforeninger.
Forslag
Ny § 4.1.2
”Medlemsforeninger kan oprette ungdomsafdelinger. Ungdomsafdelingerne tilknyttes
Danske Døves Ungdomsforbund, DDU. Deltagelse i ungdomsafdelingens aktiviteter
forudsætter medlemskab af DDU.
Ungdomsafdelingen styres af et udvalg primært bestående af medlemmer under 30 år.
Udvalget planlægger og afvikler regelmæssigt aktiviteter målrettet medlemmer i
ungdomsafdelingen. Fra udvalget vælges en eller flere kontaktpersoner, der er ansvarlig for
kontakten til medlemsforeningens bestyrelse og kontakten til DDU.
Ungdomsafdelingerne skal have selvstændigt budget, der frit kan disponeres over. Budgettet
skal på rimelig vis afspejle medlemstallet i ungdomsafdelingen.”
Konsekvensrettelser
•
•
•
•

Nuværende § 4.1.2 ændres til § 4.1.3
Nuværende § 4.1.3 ændres til § 4.1.4
Nuværende § 4.1.4 ændres til § 4.1.5
Nuværende § 4.1.5 ændres til § 4.1.6

Begrundelse
HB ønsker med dette forslag at sætte fokus på fundamentet for fremtidens
medlemsforeninger ved at styrke muligheden for at oprette ungdomsafdelinger med ret til at
disponere over egne midler. Målet er, at få unge medlemmer ind i foreningerne samtidig med,
at det er muligt at kunne afholde selvstændige aktiviteter målrettet unge.
Vedtagelse
2/3 majoritet
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Spørgsmål Knud Søndergaard: Kan forslaget give problemer for f.eks. ungdomsklubben
Absalon under 1866, som er en selvstændig organisation, der får tilskud fra Københavns
kommune?
Svar: Forslaget giver mulighed for, at foreninger, der ikke har relation til medlemsforeninger,
kan undtages medlemskab.
Forslaget er vedtaget.

1.2. Vedtægtsændring
Dobbeltmedlemsskab til medlemmer under 30 år
Forslag
Ny § 4.3.3.
”Medlemsforeningers medlemmer under 30 år opnår medlemskab af både Landsforbundet
og Danske Døves Ungdomsforbund. Ønskes der ikke medlemskab af begge forbund kan
dette meddeles til forbundene.”
Spørgsmål: Muligt at fordele kontingentet, hvis man er medlem af flere organisationer som
f.eks. DDI, DDL mfl.
Svar: Dette spørgsmål drøftes senere under medlemskontingent.
Kommentar: I sidste sætning bør det ændres til skal i stedet for kan. (4.3.3).
Spørgsmål: Hvis en person ikke ønsker at være medlem af begge organisationer, hvad er
konsekvensen? F.eks. hvis man kun ønsker medlemskab af DDU men ikke af DDL?
Svar: Såfremt en person ønsker kun at være medlem af et forbund vil hele kontingentbeløbet
tilfalde pågældende forbund. Prisen er således den samme.
Der stilles forslag om en sproglig tilpasning af forslaget. Sidste sætning formuleres således:
”Ønskes der ikke medlemskab af begge forbund, men kun et af forbundene, skal dette
meddeles til forbundene.”
Forslaget vedtages med ovenstående sproglige tilpasning.

Ny § 4.3.4.
”Medlemmers børn under 18 år kan få medlemskab af DDL og en medlemsforening som en
del af deres forældres medlemskab. Såfremt børn under 18 år ønsker at benytte
medlemsforeningens ungdomsafdeling kræves medlemskab af DDU.”

Konsekvensrettelser
•
•
•

Nuværende § 4.3.3 ændres til § 4.3.5
Nuværende § 4.3.4 ændres til § 4.3.6
Nuværende § 4.3.5 ændres til § 4.3.7
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•

Nuværende § 4.3.6 ændres til § 4.3.8

Begrundelse
HB ønsker at styrke sammenhængen mellem DDL og DDU ved at give medlemsforeningers
medlemmer under 30 år et medlemskab af både DDL og Danske Døves Ungdomsforbund,
DDU. Samtidig ønsker HB at få flere børn involveret i foreningerne. Derfor gives børn under
18 år medlemskab af DDL og den medlemsforening, som mindst 1 betalende forældre er
medlem af.
Vedtagelse
2/3 majoritet
Forslaget blev vedtaget.

1.3. Vedtægtsændring
Bedre mulighed for at foreningerne kan debattere Hovedbestyrelsens forslag til Landsmødet
samt selv stille forslag.
Forslag
§ 5.5
”Det ordinære landsmødes dagsorden, forslag, der ønskes behandlet, skal være tilstillet de
tilsluttede foreninger senest 2 måneder før landsmødets afholdelse.”
Foreslås ændret til følgende:
”Det ordinære landsmødes dagsorden og forslag, der ønskes behandlet, skal være de
tilsluttede foreninger i hænde senest 6 uger før landsmødets afholdelse.”
Forslag
§ 5.6
”Hovedbestyrelsen og de tilsluttede foreninger kan stille forslag til behandling på landsmødet.
Forslag fra foreningerne skal være landsforbundet i hænde senest den 15. januar samme år
det ordinære landsmøde afholdes.”
Foreslås ændret til følgende:
”Hovedbestyrelsen og de tilsluttede foreninger kan stille forslag til behandling på landsmødet.
Forslag fra Hovedbestyrelsen skal være de tilsluttede foreninger i hænde senest 3 måneder
før landsmødets afholdelse. Forslag fra foreningerne skal være landsforbundet i hænde
senest 2 måneder før landsmødets afholdelse.”
Begrundelse
Hovedbestyrelsen ønsker, at de tilsluttede foreninger får tilsendt Hovedbestyrelsens forslag
til behandling på Landsmødet, før foreningerne selv skal indsende forslag. Hovedbestyrelsen
ønsker med denne ændring at styrke medlemsinddragelsen og foreningernes mulighed for
at stille supplerende forslag eller modforslag.
Vedtagelse
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2/3 majoritet
Forslaget blev vedtaget.

1.5. Vedtægtsændring
Sproglige rettelser, konsekvensrettelser og mindre rettelser.

1.5.1. Forslag
§ 1.3.
”ikke-erhvervsmæssig organisation” ændres til ”ikke-erhvervsdrivende organisation”.
Begrundelse
Den juridisk betegnelse er ”ikke-erhvervsdrivende organisation”.
Vedtagelse
2/3 majoritet
Forslaget blev vedtaget.

1.5.2. Forslag
§ 2.1.
”tegnsprogsbrugeres” ændres til ”tegnsprogstalendes”.
Begrundelse
Hovedbestyrelsen ønsker med denne ændring at præcisere, at tegnsprog ikke er noget, man
bruger, men et sprog, man taler.
Vedtagelse
2/3 majoritet
Forslaget blev vedtaget.

1.5.3. Forslag
§ 5.3.
”0.5 Fremlæggelse af arbejdsprogram for de kommende 3 år”
ændres til:
”0.5 Arbejdsprogram for de kommende 3 år fremlægges til godkendelse”
Begrundelse
Hovedbestyrelsen vil med dette forslag præcisere, at arbejdsprogrammet skal godkendes af
landsmødet. Det er gængs praksis, at den type planer godkendes på forbunds øverste
myndighed.
21

Vedtagelse
2/3 majoritet
Forslaget blev vedtaget.

1.5.4. Forslag
§ 7.3
”Afgår landsformanden mellem 2 landsmøder, overtager næstformanden hans hverv indtil
førstkommende repræsentantskabsmøde eller landsmøde, hvor der skal vælges
landsformand. Afgår næstformanden mellem 2 landsmøder vælger hovedbestyrelsen af sin
midte en ny næstformand. Afgår et hovedbestyrelsesmedlem inden hans valgperiodes udløb
overtages hans plads af 1. suppleanten. Afgår endnu et hovedbestyrelsesmedlem inden
valgperiodens udløb overtages hans plads af 2. suppleanten.”
Ændres til:
”Træder landsformanden tilbage mellem 2 landsmøder, overtager næstformanden hvervet
indtil førstkommende repræsentantskabsmøde eller landsmøde, hvor der skal vælges
landsformand. Træder næstformanden tilbage mellem 2 landsmøder vælger
hovedbestyrelsen af sin midte en ny næstformand. Udtræder et hovedbestyrelsesmedlem
inden valgperiodens udløb overtages pladsen af 1. suppleanten. Udtræder endnu et
hovedbestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb overtages pladsen af 2. suppleanten.”
Begrundelse
Hovedbestyrelsen ønsker med disse ændringer at gøre sprogbrugen mere kønsneutral.
Vedtagelse
2/3 majoritet
Spørgsmål: Det stilles forslag om, at ændre ”træder xx tilbage” ændres til ”Afgår xx”.
Svar: Hovedbestyrelsen stiller forslag om følgende ændring:
”Afgår landsformanden mellem 2 landsmøder, overtager næstformanden hvervet indtil
førstkommende repræsentantskabsmøde eller landsmøde, hvor der skal vælges
landsformand. Afgår næstformanden mellem 2 landsmøder vælger hovedbestyrelsen af sin
midte en ny næstformand. Afgår et hovedbestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb
overtages pladsen af 1. suppleanten. Afgår endnu et hovedbestyrelsesmedlem inden
valgperiodens udløb overtages pladsen af 2. suppleanten.”
Forslaget blev godkendt med ovenstående ordlyd.

1.5.5.1. Forslag
§ 8.1, 8.2 og 8.5.
”sekretariatschefen” ændres til ”sekretariatets leder”
1.5.5.2. Forslag
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§ 10.1.
”sekretariatets daglige leder” ændres til ”sekretariatets leder”
Begrundelse
Der bruges forskellige betegnelser for sekretariatets leder i de forskellige §. For at skabe
ensartethed ønsker HB at benytte den først brugte betegnelse (§7.7.) ”sekretariatets leder”.
Spørgsmål Malene Melander: Formuleringen/ændringen til ”sekretariatets leder” – I det
brev døveforeningerne fik, står der ”direktør”. Hvad er forskellen?
Svar: Per Fruerled (sekretariatet): Formuleringen ”sekretariatets leder” beskriver en
funktion. Det er uafhængigt af den titel, som bruges til den person, der har den daglige
ledelse.
Vedtagelse
2/3 majoritet
Forslaget blev vedtaget.

1.5.6. Forslag
§ 12.1
”Hovedbestyrelsen nedsætter umiddelbart efter et ordinært landsmøde en række udvalg til
at gennemføre landsforbundets arbejdsprogram.”
Ændres til:
”Hovedbestyrelsen kan umiddelbart efter et ordinært landsmøde nedsætte en række udvalg
til at gennemføre landsforbundets arbejdsprogram.”
Begrundelse
Hovedbestyrelsen vil med denne ændring øge fleksibiliteten i forhold til, hvordan arbejdet
udføres, således at det ikke nødvendigvis er gennem udvalg.
Vedtagelse
2/3 majoritet
Forslaget blev vedtaget.
1.5.7. Forslag
§ 14.4
”Kontingentet opkræves af landsforbundet helårligt, dog halvårligt for nye medlemmer. Ved
restance ud over 6 måneder fra den 1. januar, kan den pågældende slettes som medlem.”
Ændres til:
”Kontingentet opkræves af landsforbundet. Ved restance ud over 6 måneder fra den 1.
januar, kan den pågældende slettes som medlem.”
Begrundelse
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I praksis er det muligt for medlemmerne at betale over flere omgange, hvis de har behov for
det. Derfor tages konsekvensen, og det slettes at kontingentet opkræves årligt.
Vedtagelse
2/3 majoritet
Forslaget blev vedtaget.
Spørgsmål: Knud Søndergaard Hvorfor vælger nogle at betale kontingent af flere omgange?
Og er valgmuligheden to gange om året eller en gang om måneden. Hvis sidstnævnte, er der
så ikke for meget administration og gebyrer?
Svar: Det er allerede nu muligt at betale kontingent to gange årligt.
Kommentar: Knud Søndergaard foreslår, at man kan betale to gange om året i stedet for
eksempelvis hver måned.
Forslaget blev vedtaget.

2. Indkomne forslag fra medlemmerne
2.1. Vejle Døveforening
Forslag til vedtagelse
DDL betaler 50 % af omkostningerne til landsmøder samt repræsentantskabsmøder.
Motivation
Hvorfor? Fordi det simpelthen er for dyrt. Man kan søge Arvid Nilssons fond, men kan man
blive ved med at få tilskud år efter år efter år? Vi ved ikke, hvad repræsentantskabsmødet
kommer til at koste, men foreningsseminaret koster 6.000 kr. for 2 personer, landsmødet
3.000 kr. for 2 personer ekskl. transport. Så er de 10.000 kr. fra fonden væk. Vi kan ikke
tvinge bestyrelsesmedlemmerne til at betale af egen lomme, det vil skabe ulighed. Hvordan
skal medlemsforeningerne tjene penge nok til at kunne forsvare at betale delegeredes
ophold, når de kommer til repræsentantskabsmøde og landsmøde? Nogle
medlemsforeninger er heldige at have eget lokale, som de ejer. Men det gælder ikke for alle.
Det kræver en meget høj profit fra salg af drikkevarer, mad og arrangementer for at holde
økonomien stabil, hvis man hvert år skal betale mindst 10.000 kr. Det er en stor udfordring,
når man kigger på de dalende medlemstal rundt omkring.
Hovedbestyrelsens kommentar
DDL betalte allerede på nuværende tidspunkt ca. 50 % af de faktiske udgifter for
foreningernes delegerede til landsmøder. Repræsentantskabsmøder havde en endnu lavere
pris, da de typisk var et-dagsmøder eller sammenlagt med andre arrangementer. Det var dog
relevant at drøfte, om DDL’s arrangementer skulle gøres endnu billigere og i så fald, hvordan.
Vedtagelse
Simpelt flertal.
Kommentar Bent Brøndum (HB): henviser til hovedbestyrelsens kommentar om, at DDL i
forvejen dækker cirka 50 % af udgifterne.
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Kommentar Malene Melander: nævner, at foreningen skal dække, at man kommer som
delegeret. Bør diskutere senere, om deltagelse kan gøres billigere.
Spørgsmål Michael Olesen: spørger, om det er 50% af de faktiske udgifter, eller 50% af
den udmeldte pris?
Svar: DDL betaler 50% af de faktiske udgifter. Yderligere bør vi være opmærksomme på
ordlyden af skal, da pengene i så fald skal tages andre steder fra.
Kommentar Lea Hyldstrup: Foreslår, at foreningen til næste landsmøde har en deltager
tilstede, som kan motivere forslaget.
Kommentar Henning Ravn: Foreningsarbejdet skal styrkes. Vi bliver bundet med dette
forslag.
Kommentar Jessica Rohde: mener, at forslaget vil hæmme DDL’s økonomi, hvilket kan
føre til et underskud, hvilket ingen er interesseret i.
Forslaget blev ikke vedtaget

2.2. Døveforeningen af 1866
Forslag til vedtagelse
Døveforeningen af 1866 stiller forslag om, at DDL påtager sig opgaven med at skrive §18
ansøgninger til at alle kommuner på vegne af medlemsforeningerne.
Motivation
Det er svært for døveforeningerne at skrive disse ansøgninger, da vi ikke har kendskab nok
til området.
Hovedbestyrelsens kommentar
§ 18 midlerne blev søgt og givet lokalt til lokale aktiviteter. Hovedbestyrelsen vurderede derfor
ikke, at det var muligt at kunne udsende ensartede ansøgninger på vegne af
medlemsforeningerne. Endvidere havde de forskellige kommuner forskellige kriterier og
frister.
Samtidig var det Hovedbestyrelsens vurdering, at en prioritering af en sådan opgave ville
være så ressourcekrævende at udføre centralt, at det ville være et problem for den øvrige
aktivitet i forbundet.
HB støttede således ikke forslaget, men ville gerne anbefale, at forbundet udarbejdede en
vejledning for ansøgninger til brug i foreningerne.
Vedtagelse
Forudsætter simpelt flertal.
Kommentar Bent Brøndum (HB): kommenterer, at Hovedbestyrelsen udviser forståelse for
opgaven med ansøgningerne. Det vil dog kræve ekstra sekretariatsmandskab.
Hovedbestyrelsen foreslår en skabelon for, hvordan ansøgningerne skal udarbejdes.
Kommentar Henning Ravn: foreslår en videovejledning
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Kommentar Jessica Rohde: mener, at der mangler en foreningskonsulent, som kan give
hjælp/sparring til ansøgningerne.
Forslag Lars Knudsen: Døveforeningen af 1866 er villige til at trække forslaget, såfremt
DDL udarbejder skabelon.
HB påtog sig opgaven at lave en vejledning til §18 ansøgninger.

2.3. Aarhus Døveforening
Forslag til vedtagelse
DDL forpligter sig til at oprette et tegnudvalg for bevarelse og forskønnelse af dansk
tegnsprog. Tegnudvalget tager beslutning om et konkret tegn for det bestemt ord. DDL
udpeger 5 personer til Tegnudvalget.
Motivation
Vi savner Tegnudvalget hos DDL, der tager en beslutning om et konkret tegn for et bestemt
ord og udgiver det på hjemmesiden, så alle bruger dette tegn for det bestemt ord, i stedet for
at vi skal have 5 forskellige tegn for det bestemt ord. Det er forvirrende og frustrerende for
mange personer, at de skal finde ud af, hvilket tegn man skal bruge. Kunne man forestille
sig, at vi har 5 tegn for ordet Danmark? Det ønsker vi egentlig ikke, for vi har det godt med
et bestemt tegn for Danmark, som vi alle bruger i dag. I Sverige har de Tegnudvalget. Vi skal
gøre det samme som de gør i Sverige. I gamle dag fandtes Tegnudvalget fra
Døvstummerådet hos Døveforening af 1866, og Viggo Chr. Hansen var formand for
Tegnudvalget.
Hovedbestyrelsens kommentar
HB mener, at der med Dansk Tegnsprogsråd allerede er et forum for debat om tegn og dansk
tegnsprog. HB finder det ikke realistisk, at et udvalg skal bestemme, hvilke tegn der skal
bruges. Selektionen sker i en naturlig sprogudvikling.
Vedtagelse
Simpelt flertal.
Kommentar Outi Toura Jensen (HB):
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget med henvisning til tegnsprogsrådets eksistens.
Tegn kan ikke styres centralt men udvikler sig forskelligt regionalt.
Spørgsmål Jessica Rohde: ønsker svar på, om målet med forslaget er, at tegnsprog i
Danmark skal standardiseres?
Svar Palle Klejs Madsen: siger, at målet ikke er, at der skal være ét fastsat sprog, men han
synes, at der kan være tilfælde, hvor det vil være rart med en fælles holdning.
Kommentar Outi Toura Jensen (HB) svarer, at tegnsprog har en rig variation. Tegnsprog
har allerede en afdeling under dansk sprognævn, hvor man kan stille spørgsmål til bestemte
tegn.
Forslaget blev ikke vedtaget
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Hovedbestyrelsens forslag til kontingent
Hovedbestyrelsen stiller forslag om at fastholde kontingentstørrelse på sit nuværende
niveau.
Det betyder følgende:
Medlemsforeninger:
Landsforbundet andel:

200 kr.

Minimumskontingent:

400 kr.

Tilknyttede foreninger:
Medlemsafgift pr. medlem:

50 kr.

Som konsekvens af forslag om dobbeltmedlemsskab for medlemsforeningers medlemmer
under 30 år:
Landsforbundets andel deles mellem DDL og DDU med 100 kr. til hver.
Kommentar Janne Boye Niemelä (HB): nævner, at der står, at minimumskontingentet er
400 kr., men at 1866 har hævet kontingentet til 500 kr. Hun supplerer med, at DDL vil hjælpe
tilknyttede foreninger til DDL med sparring, men at DDL ikke servicerer medlemmerne.
Medlemmerne betaler 50 kr. i kontingent.
Kommentar Knud Søndergaard: nævner, at kontingentet 3 år frem vil svare til det samme
som i år 2000. Han synes, at kontingentet bør stige, da man som medlem får meget for
pengene.
Spørgsmål: Vil DDU fortsætte med at være en tilknyttet forening, såfremt forslaget bliver
vedtaget.
Svar Janne Boye Niemelä (HB): Det vil DDU formodentlig ikke.
Kommentar Jessica Rohde: nævner, at døveforeningerne selv kan beslutte at sætte
kontingentet op.
Forslaget blev vedtaget.

08. Valg af formand
Lars Knudsen, København, blev valgt som formand.

09. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer
Opstillede kandidater: Andre Kobberholm København, Bent Brøndum København, Haukur
Vilhjalmsson Fredericia, Karin Mikkelsen Aarhus, Klaus Huse Rudersdal, Mads Graversen
Aarhus, Mads Treldal Skjøt Odense, Michael Olesen Hedensted, Natalie Hein København,
Nezahat Taskin København, Ole Rønne-Christensen Haslev.
Valgt til DDL’s hovedbestyrelse 2017 – 2020 blev:
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Ole Rønne Christensen, Michael Olesen, Andre Kobberholm, Klaus Huse, Bent
Brøndum, Natalie Hein, Karin Mikkelsen, Mads Graversen.

10. Valg af 1. og 2. suppleant
Opstillede kandidater: Birthe Petersen, Mikkel Zacharias Pedersen, Nezahat Taskin,
København og Mads Skøt, Odense.
Valgt som 1. suppleant: Birthe Petersen og valgt som 2.suppleant: Nezahat Taskin.

11. Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen
Outi Toura-Jensen og Jessica Rohde blev foreslået til valgkomitéen.
Dirigenten spurgte, om andre havde lyst til at være med? Ingen meldte sig, så det blev
overladt til de to medlemmer og HB at finde den tredje person.
Landsmødet godkendte dette.

12. Valg af statsautoriseret revisor
DDL’s revisor Beierholm blev genvalgt som revisor.

13. Evt.
Herefter var det tid til at fejre den afgående formand for 6 års rigtigt godt arbejde.
Janne Boye Niemelä takkede for gaverne og det gode samarbejde i de forløbne 6 år. Herefter
takkede hun de to dirigenter, de afgående hovedbestyrelsesmedlemmer for samarbejdet og
slutteligt takkede hun sekretariatet for deres arbejde.
Dirigenterne takkede for et godt landsmøde.
Herefter blev landsmødet 2017 lukket.

Dirigenter

Dennis Sørensen

Elisa Klejs Madsen

Referat godkendt d. 7.6.2017
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