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Landsforbundet
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Ledelsesberetning
Coronavirus
For DDL har 2020 som for alle andre været et turbulent år med coronavirus, hvor livet blev forandret med et
slag.
Coronavirus har naturligvis påvirket DDL’s aktiviteter både lokalt, nationalt og internationalt. Mange aktiviteter er enten blevet udskudt eller aflyst.
Nedlukningen af samfundet i forbindelse med pandemien har betydet, at DDL hurtigt skulle omstille sig til, at

Tegnsprogstolkning af myndighedernes pressemøder
Da coronavirus for første gang kom til Danmark i begyndelsen af marts 2020, var myndighederne hurtigt ude
med samfundsvigtige informationer til befolkningen gennem adskillige pressemøder. Desværre var pressemøderne ikke tilgængelige for døve i Danmark, da der ikke var tegnsprogstolk til pressemøderne. Enorme
mængde informationer gik fuldstændig tabt for mange døve i Danmark.
DDL reagerede hurtigt og kritiserede myndighederne for manglende tilgængelighed, hvilket førte til en konstruktiv dialog. Hurtigt efter DDL’s kritik, sørgede myndighederne for tegnsprogstolkning til alle større pressemøder. Det var en stor politisk sejr for DDL, at døve i Danmark efter mange år kan modtage samfundsvigtige
informationer på dansk tegnsprog, på samme tid som resten af den danske befolkning.
DDL’s mangeårige kamp for direkte tegnsprogstolkning ved vigtige begivenheder er dermed lykkedes.
Stor opmærksomhed om dansk tegnsprog
Med pressemøderne blev dansk tegnsprog mere synligt, og dermed er interessen for døve også steget. DDL
har siden fået en lang række historier i flere danske medier.
Med den nye, store overvældende interesse for dansk tegnsprog arrangerede DDL online tegnsprogskurser i
løbet af sommeren. Det blev en stor succes med tre hold, der på rekordtid blev fyldt op og en lang venteliste.
Coronalinje på dansk tegnsprog
Coronavirus er i nyhederne overalt, men det kan være svært for døve at følge med og få information på dansk
tegnsprog. DDL etablerede derfor et samarbejde med Røde Kors og CFD Rådgivning vedrørende døves adgang
til bl.a. information og Hjælpenetværk.
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medarbejderne arbejder hjemmefra. Alle møder bliver gennemført online.

Ledelsesberetning
Røde Kors etablerede ’Hjælpenetværk’, og DDL stillede op med tegnsprogstalende frivillige til døve borgere,
der fik brug for hjælp til hjemlige gøremål, fx indkøb, pakkeafhentning, hundeluftning osv. På Røde Kors’ tilmeldingsblanket til ’Hjælpenetværk’ er der indlejret et felt på dansk tegnsprog, som man kan klikke sig frem
til, hvis man ønsker at få sin hjælp formidlet på dansk tegnsprog.
I supplement hertil åbnede DDL i samarbejde med CFD Rådgivningsteam af døvekonsulenter en ”coronalinje”
på dansk tegnsprog i perioden mellem den 16. marts - 5 dage efter Statsminister Mette Frederiksen officielt
lukkede landet – til den 15. maj. I alt har ”coronalinjen” på tegnsprog fået 75 opkald, heraf 50 opkald i den

Udover at formidle nyheder besvarede ”coronalinjen” ligeledes spørgsmål fra døve gennem Skype og Facebook.
Danmark Synger
Da coronavirus kom til Danmark talte man om ”samfundssind” og ”sammen hver for sig”, og sangen blev en
vigtig kilde til sammenhold i en krisetid. Derfor deltog DDL sammen med 36 andre organisationer i en fællessang arrangeret af DR den 20. marts 2020, for døve kan også synge på dansk tegnsprog.
Den 16. april 2020 fyldte Hendes Majestæt Dronning Margrethe 80 år, og her var der arrangeret fællessang
for Dronningen. DDL deltog i TV2’s udsendelse, hvor Ragna Huse sang på dansk tegnsprog.
Landsmøde 2020
I august 2020 blev der afholdt Landsmøde under lidt andre omstændighederne end normalt. Landsmødet var
oprindeligt planlagt til en hel weekend med afholdelse af selve landsmødet samt workshop og fejring af DDL’s
85-års jubilæum i maj 2020, men grundet coronavirus blev mødet udsat til august måned. For at leve op til
myndighedernes retningslinjer, var det nødvendigt at indføre et loft på antallet af deltagere. I alt 60 personer
deltog i landsmødet.
Landsmødet forløb fantastisk godt, trods en skrabet udgave på en enkelt dag med restriktioner og begrænsninger. Landsmødet blev desuden livestreamet via YouTube, og mange medlemmer så med hjemme fra stuerne. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag sendte en videohilsen til Landsmødet, hvor hun blandt andet
takkede for det gode samarbejde og roste DDL for indsatsen, da Danmark lukkede ned under coronakrisen.
Der blev vedtaget et nyt strategisk arbejdsprogram under overskriften ”Ret til tegnsprog – hele livet”. Der
blev også valgt ny hovedbestyrelse, med Lars Knudsen som Landsformand.
Alle forslag om vedtægtsændringer blev udsat til repræsentantskabsmøde, som finder sted i oktober 2021.
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første måned, fordelt på linjens tre online kanaler.

Ledelsesberetning
Tegnsprogstolkeområdet
Forbedringer på tegnsprogstolkeområdet har gennem en lang årrække stået øverst på dagsorden i DDL’s politiske arbejde.
I marts 2020 var DDL til møde i Social- og Indenrigsministeriet for at diskutere tegnsprogstolkeområdet, og
hvad der skal ske i fremtiden. Beskeden fra Social- og Indenrigsministeriet var skuffende, da det ser ud til, at
der ikke kommer ske nogle forandringer i den nærmeste fremtid.

handicappede i erhverv m.v.” Den nye bekendtgørelse indeholder nye paragraffer, der skaber mere usikkerhed om borgernes ret til personlig assistance for døve i erhverv. DDL har derfor indsendt bekymringspunkter
til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og etableret en dialog om problematikken.
DDL har i 2020 understøttet en række klagesager omhandlende bevilling af tegnsprogstolk på beskæftigelsesområdet, hvor klageren har fået medhold i Ankestyrelsen. DDL har skabt opmærksomhed i medierne om problematikken, som har resulteret i at Berlingske og TV2 Nyhederne omtalte historien om en døv iværksætter,
der straffes af Københavns Kommune for at arbejde for meget. Kommunen afgjorde at iværksætterens tolkebevilling skulle halveres, fordi vedkommende arbejder 70 timer om ugen. DDL gik ind i sagen og fik Ankestyrelsen til at ændre praksis.
DDL engagerede sig også i en sag, hvor politiet nægtede at betale for tegnsprogstolk i forbindelse med en
tyverisag. Det er et brud på lovgivningen, og diskrimination af døve. Derfor rettede DDL skarp kritik af politiet
i sagen. Politiet påtog sig ansvaret og præciserede retningslinjerne for henvendelser fra døve.
Kortlægning af dansk tegnsprog
Som opfølgning på Tegnsprogskonferencen i oktober 2019, ønskede DDL at se nærmere på status på dansk
tegnsprog. I en tid, hvor der er mange udfordringer og forandringer, er det vanskeligt at være opdateret på
alle områder. Derfor har DDL foretaget en mere systematisk gennemgang af området.
DDL er i gang med at forsøge at kortlægge hvilke tilbud der findes på dansk tegnsprog i dag. Det gælder blandt
andet undervisning-, bo- og dagtilbud, tilgængelighed, medie- og kulturtilbud.
Dansk Tegnsprogsdag
I anledning af 6-årsdagen for anerkendelse af dansk tegnsprog, holdt DDL et landsdækkende, livetransmitteret talkshow på Facebook. Herudover deltog Landsformand Lars Knudsen i et direkte studieinterview på TV2
News om hvorfor tegnsprogsdagen fejres, og hvorfor det er så vigtigt at myndighederne skal huske at inddrage dansk tegnsprog i deres kriseberedskabsplan.
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DDL indsendte høringssvar vedrørende ”udkast til bekendtgørelse og vejledning til lov om kompensation til

Ledelsesberetning
FN’s Internationale Tegnsprogsdag
Den 23. september er FN’s Internationale Tegnsprogsdag. Det fejrede DDL ved at udfordre en række politikere
til at sige sætningen ”Tegnsprog er for alle” på dansk tegnsprog. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag tog
imod udfordringen med en video på sociale medier.
Samarbejde med Mikkeller Bryggeriet
DDL har indgået et samarbejde med Mikkeller Bryggeriet, hvor man kan støtte døvesagen ved at købe en unik

Med i kassen får man også et dansk tegnsprogs-håndalfabet.
Civilsamfundets Brancheforening
I marts blev Civilsamfundets Brancheforening stiftet, og DDL var involveret i stiftelsesprocessen. Brancheforeningens fokus er at forbedre rammevilkårene for civilsamfundsorganisationernes virke inden for social- og
sundhedsområdet. DDL’s direktør blev valgt til bestyrelsen for Civilsamfundets Brancheforening, og blev på
det konstituerende møde valgt som den første formand for foreningen.
Organisatoriske indsatser og øvrige arrangementer
DDL startede 2020 med en nytårskur i Fredericia for samarbejdspartnere og medlemmer. Hovedbestyrelsen
bød velkommen og gjorde status på det forgangne år og satte pejling for det kommende år. Det er efterhånden en fornøjelig tradition og en god måde at få talt med både samarbejdspartnere og medlemmer i en hyggelig og uformel ramme.
Netværksarrangement for døve børn og deres forældre i 2020
I starten af marts blev en netværksweekend for døve børn og deres forældre gennemført på Castberggård
Højskole. Her var både fælles- og enkeltarrangementer for hele familier og hhv. for børn og voksne. Forældrene var til workshops og oplæg om bl.a. menneskerettigheder, DDL’s arbejde og DDU’s indsatser for døve
børn og unge, og børnene var sammen med døve og hørehæmmede børnepassere, der taler tegnsprog. Der
blev bl.a. afholdt skattejagt, malerværksted samt motoriske lege for børn i alderen 3-15 år. Indholdet i fremtidige arrangementer blev også diskuteret, bl.a. var der et stærkt ønske om flere vidensoplæg. Grundet corona blev efterårets netværksweekend omlagt til en halv dags digitalt samvær via Zoom, hvor Jesper Dammeyer og Klara Danø holdt vidensoplæg om hhv. forskning indenfor kommunikationshandicap, og speciale
om tosproglig kommunikation i familier med døve forældre og CI-opererede børn.
DDL deltog i Døves Nordiske Råds (DNR) to møder i 2020, hvor det ene møde foregik i Finland, mens det andet
møde foregik digitalt på grund af coronavirus. Derudover var DDL med til European Union of the Deaf’s (EUD)
årsmøde, som også foregik digitalt.
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smagekasse fra Mikkeller, dedikeret til DDL.

Ledelsesberetning
Der har i 2020 været afholdt 2 møder i medlemsforeningsnetværket for at styrke samarbejdet mellem medlemsforeningerne og DDL.
Kommunikation
I 2020 vedtog hovedbestyrelsen en ny kommunikationsstrategi, der betyder større fokus på ekstern kommunikation. DDL har valgt at oprette en ny facebookside forbeholdt DDL’s medlemmer, da ekstern kommunikation ikke skal ske på bekostning af den interne. Med den nye facebookside har DDL således to sider målrettet
forskelligt publikum. Derudover udkom DDL’s medlemsblad ”Døvebladet” to gange og ”Døves Jul” blev udgi-

Projekter
Projekter er stadig et bærende element i DDL’s arbejde for at forbedre vilkårene for døve. Det er et vilkår, at
døve kun i begrænset omfang kan benytte de andre civilsamfunds-organisationers tilbud, da de ikke er tilgængelige på dansk tegnsprog. Derfor arbejder DDL konstant for at dække behovet for frivillige, sociale tilbud
til døve, så døve har samme muligheder som alle andre.
Stærke tegnsprogsfællesskaber
Danske Handicaporganisationer fik i foråret bevilliget 24,5 mio. kr. til at koordinere en pulje, der skal afhjælpe
ensomhed og social isolation hos personer med handicap under coronakrisen. Herigennem fik DDL 490.100
kr. til at sikre en hverdag med stærke tegnsprogsfællesskaber for døve med to projekter.
Det ene projekt handler om det digitale tegnsprogsfælleskab, hvor DDL formidler viden og erfaring om, hvordan døve kan deltage i digitale fællesskaber. Derudover giver DDL tilskud og hjælp til medlemsforeningerne
til at arrangere digitale arrangementer.
Det andet projekt handler om at få formidlet viden om coronavirus på dansk tegnsprog. Information om coronavirus formidles ikke på dansk tegnsprog uden for pressemøder. Derfor sørger DDL for at informere døve
om myndighedernes seneste tiltag i forbindelse med coronavirus. DDL rådgiver også medlemsforeningerne
og seniorklubberne i, hvordan de bedst muligt kan gennemføre deres arrangementer med hensyn til de seneste corona retningslinjer på det sociale område.
Medlemsforeningerne har derudover haft mulighed for at søge om tilskud fra DDL til coronarelaterede værnemidler, afvikling af sociale arrangementer mht. corona-retningslinjer mv.
Ældrevejledning for døve
Formålet med ældrevejledning for døve er at sikre ældre døve borgeres adgang til relevant rådgivning for at
de kan mestre eget liv og føle tryghed i hverdagen.
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vet i oktober.

Ledelsesberetning
Målgruppen er ældre døve over 65 år, der er bosiddende i Jylland og på Fyn. En særlig målgruppe i projektet
er døve borgere, som har andre vanskeligheder eller handicaps, psykisk og fysisk udover døvheden, men stadig mestrer eget liv, hvis de får relevant støtte.
Ældrevejledningen havde i 2020 kontakt med målgruppen 162 gange fordelt på henholdsvis hjemmebesøg
hos borgeren samt træffetid i de lokale seniorklubber. Derudover har ældrevejlederen 10 gange i 2020 været
i dialog med hørende plejepersonale og visitationer med fokus på døves livsvilkår og tegnsprog.

udover kan ældre døve kontakte ældrevejlederen ved behov.
Ældrevejledningen afholdt i 2020 et virtuelt netværksmøde, hvor alle landets formænd for seniorklubberne
var samlet til fælles drøftelser og diskussioner af seniorområdet. Det andet planlagte netværksmøde måtte
desværre udskydes på grund af pandemiens restriktioner.
Besøgstjenesten under ældrevejledningen dækker hele landet og er båret af frivillige besøgsvenner og lokale
ledere. I 2020 har tjenesten 50 frivillige besøgsvenner og lokale ledere.
Hotline for døve
Formålet med projektet er at give oplysning, vejledning og nærvær til psykisk sårbare og ensomme døve via
samtaler online. Hotlinen åbnede for første gang i marts 2019 og har i 2020 haft 94 opkald. Døve i alle aldersgrupper bruger tilbuddet, med henvendelser om f.eks. mobning, sorg, familiære og sociale problemer. Hotlinen har 8 frivillige og alle har modtaget supervision med en ekstern supervisor.
Bryd Isolationen
Formålet med projektet er at styrke sociale relationer for psykisk sårbare og ressourcesvage døve borgere og
få dem (gen-)integreret i frivillige fællesskaber i landets døveforeninger. Derudover har DDL fået midler af
Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) til at skabe kontakt til isolerede døve, for at øge deres kendskab til
muligheden for tegnsprogstolkning, så de oplever større tilgængelighed i hverdagen.
Problemet for psykisk sårbare og ressourcesvage døve er, at de ofte føler sig stigmatiseret i samværet med
andre døve, fordi de føler sig anderledes. Mange har af den grund trukket sig fra fællesskabet i døveforeningerne – andre har aldrig været en del af det. Følelsen af at være anderledes bliver ikke mindre i samværet
med hørende i samme situation, og dertil kommer kommunikationsbarrieren, hvilket tilsammen betyder, at
målgruppen ikke benytter eksisterende sociale og forebyggende tilbud, der findes til sårbare borgere generelt.
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Ældrevejledningen tilbyder alle ældre døve i Jylland og på Fyn to forebyggende hjemmebesøg om året. Der-

Ledelsesberetning
De vigtigste aktiviteter i opstartsfasen har været at opsøge og få etableret kontakt til ensomme og psykisk
sårbare døve. Det er gjort gennem oplæg i døveforeningerne og via deltagelse i døvegudstjenester og møder
med fagpersoner, der arbejder med ensomme og udsatte døve.
Der er rekrutteret et korps af frivillige besøgsvenner og tovholdere, der besøger de ensomme døve, der ønsker det. Samtidig er der fundet en frivillig ambassadør for projektet, der gennem sin egen historie fortæller
om behovet for projektet.

Døves Retshjælp er et nyt projekt under DDL. Formålet er at give døve borgere adgang til gratis, juridisk rådgivning på dansk tegnsprog. DDL har allieret sig med uddannede døve jurister og Københavns Retshjælp, som
i samarbejde står klar til at vejlede.
Målet med retshjælpen er at døve borgere får hjælp til at komme videre med specifikke problemstillinger
indenfor det juridiske eller sociale område. Retshjælpen åbnede for henvendelser i september 2020 og havde
frem til december 2020 17 borgerhenvendelser.
Internationale udviklingsprojekter
DDL er fortsat engageret i en lang række projekter i udviklingslande og aktiviteten er stigende. I 2020 var DDL
involveret i 8 lande. I takt med at aktiviteten øges, er der nu 3 medarbejdere tilknyttet projekterne, hvilket er
positivt for forankringen af udviklingsarbejdet i DDL. De overordnede temaer for udviklingsprojekterne er
kapacitetsopbygning af døveforbundene, anerkendelse af tegnsprog og etablering af tolkeuddannelse.
DDL’s internationale portefølje i 2020 bestod af 9 aktive projektbevillinger fra Handicappuljen hos DH; fra
små bevillinger under 200.000 kr. til store bevillinger op til 5 mio. kr. Pandemien og de afledte restriktioner
gav forskellige udfordringer, som har krævet en omstilling af arbejdsmetoder, hvilket krævede en stor indsats
fra både sekretariatet og hos vores partnere.
I Jordan arbejder DDL med at konsolidere kapaciteten hos det nyoprettede, nationale døveforbund. I Ghana
arbejdes der på at styrke tegnsprogstolkeuddannelsen på universitetet og kæmpes for at ghanesisk tegnsprog
bliver anerkendt. I Mali, Togo, Niger og Elfenbenskysten er bestyrelserne for døveforbundene blevet bedre
til at lede deres organisation effektivt. I Vietnam er arbejdet i døveforeningen i Hanoi blevet mere struktureret, og projektet er ved at udvide arbejdet til at dække to andre provinser i Vietnam. I Rwanda har døveforbundet fået et solidt fundament til at kæmpe for anerkendelse af rwandisk tegnsprog. Mange af DDL’s partnere arbejder også for at sikre at døve har adgang til informationer om COVID-19 på tegnsprog, og sørger ofte
selv for at levere informationer gennem sociale medier, når myndighederne svigter deres ansvar.
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Døves Retshjælp

Ledelsesberetning
Nøgletal og økonomi
DDL’s økonomi er meget sammensat, bestående af offentlige driftstilskud, projektmidler, private fondstilskud
og fundraising. Hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal arbejdes for at skabe grundlag for øget fundraising
af frie midler, da der forudses et markant fald af frie midler fra offentlige driftstilskud.
Årets resultat
Årets omsætning i 2020 blev på kr. 14.772.580. Årets resultat i 2020 blev på kr. 2.105.627.

kr.

Offentlige tilskud:
Tips- & lottotilskud, Socialstyrelsen

2.314.167

J.nr. 1337-0001, Ældrevejledningen til døve, Socialstyrelsen

1.200.000

Ældrevejledningen, kommuner

37.000

J.nr. 8775-0134, Handicappuljen, Socialstyrelsen

82.804

J.nr. 8775-0477 - Handicappuljen, Socialstyrelsen

184.232

Handicappuljen, Socialstyrelsen – til gode fra 2016

6.316

J.nr. 8005-8005-2889, Projekt Hotline for døve

100.000

TAKT2019-057 + TAK2020-022, Driftstilskud, Kulturstyrelsen

199.250

J.nr. 6885-0067, Bryd Isolering, Socialstyrelsen

182.500

J.nr. 8005-2871 - Døves Retshjælp, Socialstyrelsen

170.000

Danske Handicaporganisationer, COVID19

236.000

HP 118-134, Transnational Capacity Building, Project for Deaf Associations

550.260

HP 115-219, Recognition and Promotion of Ghanian Sign Language

1.077.715

HP 129-220, Strive for Development

483.544

HP 324-250, Make Deaf people and Sign Language visible in Hanoi, Da Nang og HCMC

525.000

HP 312-260, Yalla, still together forward!

310.000

HP 312-247, Frontrunners 16

250.000
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Væsentlige tilskudsgivere

Ledelsesberetning
kr.

Private, fonde og legater:
Døvefonden

450.000
30.000

Døvefonden, Aarhus projektet

175.000

Varelotteriet, heraf halvdelen går til foreninger

120.000

Hendrups Fond, rejseaktiviteter til frivillige & HB

65.000

Private tilskud, enkelte personer

129.147

Indsamlinger, forårs- & julesindsamlingerne

159.339

Foundation JUCHUM (Til legater, frivillige besøgsvenner og lokale arrangementer)

300.000

Anna Maria Steins fond, støtte til unge, i samarbejde med DDU

3.600

Fabrikant Chas. Otzens Fond

50.000

Scandinavian Tobacco Groups Gavefond

30.000

Oswald Christensens Mindefond

10.000

GN Store Nord Fondet

50.000

Fam. Hede Nielsens Fond

10.000

Ingrid og Johan Hansens Mindefond (øremærket til Rettighedskurser)

60.000

Jascha Fond (øremærkede til Døves Retshjælp: dokumentation, information og dialog)

156.000

Hoffmanns & Husmans Fond - Legater til døve

400.000

William Demant Fonden, rejser vedr. WFD rejser for Kasper Bergmann

40.000

William Demant Fonden, Registreringsprojektet

75.000

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (øremærkede til registreringsprojektet)

42.000

Hoffmanns & Husmans Fond (øremærkede til DDL’s 85 års jubilæum)

61.800

Fem års hoved- og nøgletal
(t.kr.)

2016

2017

2018

2019

2020

Omsætning

10.537

12.324

14.607

14.456

14.800

Årsresultat

31

34

153

-289

2.106

Balancesum

12.666

12.771

12.143

12.857

16.196

Egenkapital

7.260

7.294

7.447

7.158

7.158

Medlemstal 31/12

2.330

2.225

2.290

2.208

2.200

Resurseanvendelse og personaleforhold
I 2020 har det ligesom sidste år været et mål at stabilisere personaleomsætningen. Hovedbestyrelsen besluttede at ansætte en ny kommunikationsmedarbejder med fokus på presse og ekstern kommunikation indtil
31/12 2021.
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Danske Døves Landsforbunds Støttefond af 2011

Ledelsesberetning
I udgangen af oktober 2020 stoppede direktøren i DDL efter mere end 5 år på posten.
DDL varetager personaleadministration og overordnede ledelse af medarbejderne i Aarhus Døveforening og
Døveforeningen af 1866 i København.
Der har været 14,1 årsværk i 2020.
Forventninger til 2021
på en række områder, som hovedbestyrelsen har prioriteret, herunder:
Tegnsprogshandlingsplan
Efter udarbejdelse af en kortlægning over status på dansk tegnsprog, skal der nu udarbejdes en konkret handlingsplan og en strategi for, hvordan DDL når i mål med den.
Tegnsprogstolkeområdet
Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) afholder udbudsrunde i 2021 både for fysisk tolkning og fjerntolkning, og DDL vil arbejde for at der bliver taget højde for vores synspunkter i udbudsbetingelserne. Parallelt
arbejdes der videre med at få gennemført, at én enkelt myndighed fremover skal have ansvaret for al tegnsprogstolkning, således at døve får én indgang til tolk på alle områder.
Medlemsforeninger
DDL’s lokale medlemsforeninger er en vigtig del af DDL’s fundament, og de spiller en stor rolle i stærke tegnsprogsfællesskaber. Der pågår derfor et løbende arbejde med at sikre en god kontakt, dialog og støtte til
medlemsforeningerne. I 2021 tager DDL på turne til medlemsforeningerne forud for repræsentantskabsmødet, for at drøfte de kommende vedtægtsændringer, og det planlægges desuden, at skaffe midler til ansættelse af en fælleskabskonsulent, der får til opgave at bistå, styrke og udvikle medlemsforeningerne.
Kommunal- og regionsrådsvalg
I 2021 er der valg til kommuner og regioner, og i den anledning vil DDL sammen med medlemsforeningerne
styrke det lokalpolitiske arbejde, så døves stemme kan blive hørt ude i kommuner og regioner. Der planlægges
bl.a. en oplysningskampagne om døves vilkår og dansk tegnsprog.
Repræsentantskabsmøde
I oktober 2021 afholder DDL repræsentantskabsmøde. Det er en større begivenhed, hvor repræsentanter fra
alle medlemsforeninger samles for at diskutere arbejdsprogram og regnskab. I år er programmet udvidet, idet
der også skal behandles vigtige forslag til vedtægtsændringer, der måtte undgå af programmet på landsmødet
i 2020, da det blev afholdt i en forkortet udgave på grund af coronavirus.
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Med et nyt strategisk arbejdsprogram under overskriften ”Ret til tegnsprog – hele livet”, vil DDL sætte fokus

Ledelsesberetning
Økonomisk er DDL igen i 2021 udfordret. Det er især midler til det interessepolitiske arbejde, som er vores
kerneopgave, som er svære at skaffe. Vores andel af udlodningsmidlerne er faldet drastisk gennem de senere
år.
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Med ansættelse af ny sekretariatschef forventer DDL at sætte fokus på at styrke fundraisingområdet.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for DANSKE
DØVES LANDSFORBUND.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet samt bekendtgørelsen nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og- foreninger.

finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København, den 19. marts 2021
Daglig ledelse

Lars Knudsen

Michael Olesen

formand

næstformand

Bestyrelsen i øvrigt

André Kobberholm

Christina Hausgaard

Lea Hyldstrup

Sarah Lind

Janne Boye Niemelä

Ole Rønne-Christensen

Nathalie Hein
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver og

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i DANSKE DØVES LANDSFORBUND
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DANSKE DØVES LANDSFORBUND for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet samt bekendtgørelsen nr.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bekendtgørelse nr. 1631 af 27.
december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet samt bekendtgørelsen nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende
handicaporganisationer og- foreninger.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag
af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet samt bekendtgørelsen nr. 190 af 27.
februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og- foreninger. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Årsregnskabet indeholder budgettal for resultatopgørelse og noterne. Budgettallene, som fremgår af særskilt
kolonne, har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet samt bekendtgørelsen nr. 190 af 27.
februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og- foreninger.
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190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og- foreninger.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere landsforbundets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at opløse
landsforbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet samt bekendtgørelsen nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer
og- foreninger, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1631
af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet samt bekendtgørelsen nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og- foreninger, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
·

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
·

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fagforeningens interne kontrol.

·

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

·

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om landsforbundets
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at landsforbundet ikke længere kan fortsætte driften.

·

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
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evne til at fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet
af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 19. marts 2021
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Joachim Munch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne42244
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med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomhed
med tilvalg af regler fra en højere regnskabsklasse samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet samt
bekendtgørelsen nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer
og- foreninger.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Kontingentindtægter
Landsforbundets andel af medlemmets kontingent indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet er
forfaldent.
Tilskud fra staten, fonde m.fl.
Tilskud til øremærkede formål er indtægtsført i det omfang, der er sket forbrug af midlerne i årets løb. Ikke
anvendte tilskud er opført som gæld i balancen.
Andre driftsindtægter
I resultatopgørelsen indregnes indtægter ved salg af forlagsartikler, annoncer m.v. på faktureringstidspunktet, dog under hensyntagen til Døvebladets udsendelsesmåned. Nettoomsætningen udgør de fakturerede
beløb ekskl. merværdiafgift.
Arv indregnes på det tidspunkt, hvor arven indbetales til DDL.
Administrationsvederlag for administration af særlige projekter m.v., hvortil er ydet øremærkede tilskud, er
indtægtsført i resultatopgørelsen, mens egen lønandel er en fordeling af de samlede personaleomkostninger.
Produktions- og projektomkostninger
Produktions- og projektomkostninger indeholder forbrug af varer og omkostninger til bl.a. Døvebladet, indsamlinger, tilskud til foreninger samt projekter.
Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger omfatter omkostninger til landsforbundets administration for regnskabsåret, herunder lønninger.
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Årsregnskabet for 2020 er aflagt i DKK.

Anvendt regnskabspraksis
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og
gæld, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Balancen
Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til kostpris.
Varebeholdning
Forlagsartikler til salg er opført til kostpris. Langsomt omsættelige artikler måles til værdien kr. 0.
Tilgodehavender
Tilgodehavender er opført til nominel værdi reduceret med forventede tab herpå.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter landsforbundets indeståender i pengeinstitut samt kontante beholdninger i
udenlands og dansk valuta.
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter tidligere års overførte resultater samt årets overførte resultat.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til projekter for Døve i Nordjylland.
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser er optaget til amortiseret kostpris, som svarer til den nominelle værdi.

19

Penneo dokumentnøgle: AKZO8-PEKFK-6L3NE-EFN60-MKEKB-83P8D

Huslejedepositum er opført til kostpris.

2020
kr.

Budget 2020
Ej revideret
kr.

2019
kr.

958.625

1.050.000

983.825

12.664.801

9.655.000

11.435.050

Omsætning Døvebladet, forlag m.v.

217.236

350.000

313.746

Indsamlinger

159.339

350.000

211.156

42.100

365.000

399.593

758.388

1.072.000

1.202.969

14.800.489

12.842.000

14.546.339

lag m.v.

322.175

350.000

369.829

Indsamlinger

129.200

130.000

100.755

1.172.151

822.000

804.939

61.941

130.000

176.700

212.092

540.000

691.803

Projekter

3.527.309

2.495.000

3.522.070

Internationale udviklingsprojekter

3.062.232

4.500.000

4.363.279

Dækningsbidrag (bruttoresultat)

6.313.389

3.875.000

4.516.964

73.633

84.000

97.904

479.982

519.000

435.251

2.958.883

3.178.000

2.681.251

691.471

1.392.000

1.504.080

2.109.420

-1.298.000

-201.522

-3.793

300.000

-87.248

Årets resultat

2.105.627

-998.000

-288.770

Henlagt - Investering i projekter

2.105.627

Note

Kontingenter
1

Tilskud fra staten, fonde m.fl.

Deltagerbetalinger ved konferencer m.v.
Andre driftsindtægter
Indtægter
Produktions- og projektomkostninger
Produktionsomkostninger Døvebladet, for-

Tilskud til foreningerne og andre organisationer
Information til foreningerne og andre organisationer
Kurser, symposier og seminarer

Kapacitetsomkostninger
Møde- og repræsentationsomkostninger
Lokale- og ejendomsomkostninger
2

Lønninger
Administrationsomkostninger
Resultat før renter m.v.
Finansielle poster

2.105.627
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
2020
kr.

2019
kr.

198.068

197.061

Værdipapirer

5.415.714

5.419.216

Finansielle anlægsaktiver

5.613.782

5.616.277

Anlægsaktiver i alt

5.613.782

5.616.277

Forlagsbeholdninger

84.142

85.815

Varebeholdninger

84.142

85.815

245.074

297.051

1.091.391

802.552

15.635

5.037

Tilgodehavender

1.352.100

1.104.640

Likvide beholdninger

9.145.746

6.050.754

Omsætningsaktiver i alt

10.581.988

7.241.209

Aktiver i alt

16.195.770

12.857.486

Note

Huslejedepositum
3

Debitorer ved salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
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Aktiver

Balance 31. december
2020
kr.

2019
kr.

7.158.389

7.447.159

0

-288.770

Henlagt - Investering i projekter

2.105.627

0

Egenkapital i alt

9.264.016

7.158.389

Hensættelser

857.673

881.376

Hensatte forpligtelser i alt

857.673

881.376

Feriemidler til indefrysning

0

220.323

Langfristede gældsforpligtelser

0

220.323

4.345.929

3.558.299

Feriepengeforpligtelser, funktionærer

797.166

513.000

Kreditorer

360.086

443.600

Anden gæld

570.900

82.499

Kortfristede gældsforpligtelser

6.074.081

4.597.398

Gældsforpligtelser i alt

6.074.081

4.817.721

16.195.770

12.857.486

Note

Saldo primo
Årets resultat

4

5

Ikke anvendte tilskud

Passiver i alt
6

Eventualforpligtelser
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Passiver

Noter

2020
kr.

Budget 2020
Ej revideret
kr.

2019
t.kr.

Private tilskud, arvebeløb m.v.

5.272.811

870.000

1.953.487

Udlodningsmidler via Socialstyrelsen

2.314.167

2.100.000

2.792.497

Offentlige tilskud (ministerier m.fl.)

2.015.591

2.185.000

2.362.880

Projekttilskud (udviklingsprojekter)

3.062.232

4.500.000

4.326.186

12.664.801

9.655.000

11.435.050

6.588.558

6.690.000

6.549.999

Ændring i beregnet feriepengeforpligtelse mv.

-24.580

50.000

51.369

ATP og andre sociale omkostninger

100.592

180.000

152.093

Flexjobordningen

23.986

0

33.566

Personaleuddannelse

54.300

75.000

71.885

106.820

40.000

66.534

6.849.676

7.035.000

6.925.446

-377.071

-870.000

-1.752.584

6.472.605

6.165.000

5.172.862

-3.513.722

-2.987.000

-2.491.611

2.958.883

3.178.000

2.681.251

Note 2. Lønninger
Lønninger og gager

Andre personaleomkostninger

Lønrefusioner

Personaleomkostninger vedr. projekter mv.
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Note 1. Tilskud fra staten, fonde m.fl.

Noter
2020
kr.

2019
kr.

5.419.216

5.704.392

-3.502

-285.176

5.415.714

5.419.216

Note 3. Værdipapirer
Anskaffelsessum primo
Årets afgang

Nom. / stk.
31/12 2020

Kursværdi
31/12 2020

Kostpris
31/12 2020

Kostpris
31/12 2019

Obligationer

15.244

17.822

14.874

18.376

Investeringsforeningsbeviser

43.773

6.320.954

4.776.151

4.776.151

Aktier

11.391

1.505.740

624.689

624.689

7.844.516

5.415.714

5.419.216

2020
kr.

2019
kr.

881.376

889.851

-2.203

-2.225

-21.500

-6.250

857.673

881.376

Note 4. Hensættelser
Nordjyllandsarven
Saldo primo
Årets rentetilskrivning
Årets forbrug
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Værdipapirer fordeler sig således:

Noter
2020
kr.

2019
kr.

0

144.257

1.569.924

1.050.958

7.597

0

Ældrevejledningsprojekt - Kommuner

484.583

447.583

Udviklingsprojekter, administration

495.861

118.790

0

8.368

Hendrups Fond

100.000

107.000

Fondation Juchum

287.007

285.378

Projekt Frivillighed og fællesskab, Aarhus Døveforening

222.429

326.282

Kulturelle aktiviteter, teater

50.339

50.339

Støtte til foreninger

54.992

54.992

Mosgaard

46.300

46.300

Projekt Online Rådgivning, j.nr. 8005-2055 - Socialstyrelsen

0

65.884

Projekt Online Rådgivning, j.nr. 8005-2889 - Socialstyrelsen

78.941

0

Handicappulje, j.nr. 8775-0134 - Socialstyrelsen

0

115.110

Handicappulje, j.nr. 8775-0477 - Socialstyrelsen

174.832

0

38.350

34.750

144.769

103.233

0

124.306

92.475

0

Døves Retshjælp, Socialstyrelsen - j.nr. 8005-2871

124.109

0

Døves Retshjælp, fonde

216.000

0

Andre kortfristede projekter

157.421

474.769

4.345.929

3.558.299

Note 5. Ikke anvendte tilskud
Projekt Døve asylansøgere, j.nr. 6185-0085 - Socialstyrelsen
Udviklingsprojekter via Danske Handicaporganisationer
Ældrevejledningsprojekt, j.nr. 1337-0001 - Socialstyrelsen

relsen

Annemarie Steins Fond
Bryd Isolation, j.nr. 6885-0067 - Socialstyrelsen
Tegn til alle (Bryd Isolation) - Den Nationale Tolkemyndighed
Danske Handicaporganisationer, COVID19

Note 6. Eventualforpligtelser
Landsforbundet har indgået lejekontrakter, som kan opsiges med mellem 3-43 måneders varsel. Årlige omkostninger hertil udgør t.kr. 389.

4701-201375123
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