Danske Døves Landsforbunds Hovedbestyrelse
Referat, 2. ordinære Hovedbestyrelsesmøde 28. maj 2021
Brohusgade 17, Festsalen.

Tilstede:
Lars Knudsen (LK), Michael Olesen (MO), Ole Rønne-Christensen (ORC), André
Kobberholm (AK), Christina Hausgaard (CH), Sarah Lind (SL), Lea H. Hyldstrup
(LH), Janne Boye Niemelä (JBN), Bent Brøndum (BB), Claus Staunstrup Nilsson
(CSN)
Afbud: Emilo Christensen, Nathalie Hein, Frederik Olsen

Dagsorden:
1. 9:00-9:30 Regnskab og budgetopfølgning
2. 9:30-10:00 Sekretariatet, status quo
3. 10:00-10:45 Status på implementering af strategi
10:45-11:00 Pause
4. 11:00-12:00 Finanslovsforslag 2021
12:00-13:00 Frokost
5. 13:00-15:00 Status på strategisk arbejdsprogram
15:00-15:30 Pause
6. 15:30-16:30 Politisk diskussion, ældreområdet og kommende undersøgelse
7. 16:30-17:15 Repræsentantskabsmøde
8. 17:15-17:45 Orientering
9. 17:45-18:00 Eventuelt
Mødet startede rettidigt med velkomst ved Lars, samt godkendelse af indkaldelse,
dagsorden og referent.
Ad 1. Regnskab og budgetopfølgning.
Claus gennemgik væsentligste punkter i budget og regnskab, hvor de
væsentligste punkter var afslag på ULHAN ansøgningen, en større donation
fra Døvefonden, en uventet arv samt generelle likviditetsforskydninger. Claus
informerede HB om at der grundet en procedurefejl i indeværende budgetår
ikke modtages midler fra ULHAN. Det bevirker en budgetrevision på kr. 2
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millioner mindre i offentlige tilskud. HB udtrykte sin utilfredshed med dette,
men godkendte den handlingsplan, som ledelsen forelagde for at modvirke
tabet. HB ønskede at ledelsen informerer foreningsnetværket om
budgetændringen. Den store post, ULHAN, bevirker, at det budgetterede
underskud for året, justeres fra -137 tkr. til -640 tkr.
HB tog revideret budget og regnskab til efterretning.
HB accepterede fremsendt forslag til håndtering af negative renter.
Ad 2. Sekretariatet, status quo
Claus gennemgik hvordan det generelt går i Sekretariatets kontorer, samt de
foreninger hvor DDL har personaleansvar. Der blev diskuteret hvordan
arbejdsressourcerne bedst placeres ift. de eksterne foreninger, og HB
indskærpede, at der skal være klare retningslinjer for hvad de foreninger,
som DDL har personaleansvar for, kan forvente.
Ad 3. Status på implementering af strategi
Claus fortalte at der siden sidst har været afholdt medarbejderdag i DDL,
hvor alle blev introduceret til den nye strategi. Medarbejderne har taget
vældig godt mod den nye retning, og flere aktiviteter, fx nyt ESDH system og
websiteløsning, er fundet og ved at blive implementeret.
Ift. de tre vakante stillinger er to personer tilbudt ansættelse, og har takket ja,
og der afholdes samtaler til den sidste i den kommende uge.
HB debatterede stillingsbeskrivelse og forventninger til den nye
fællesskabskonsulent og kom med input til hvor det er vigtigt at tage fat først.
Lars og Claus fortalte om processen indtil nu, og HB udtrykte tilfredshed med
hvor langt implementeringen af strategi og handlingsplaner er nået.
Ad 4. Finanslovsforslag 2021
HB debatterede fremsendte forslag til forhandlingsgrundlag for finansloven.
DDL vælger bevidst at søge permanent bevilling til nationale aktiviteter og
Claus informerede om, at der allerede foreligger en komplet kortlægning af
hvem DDL skal kontakte i hvilke partier - og at der allerede er god kontakt til
to politikere i to forskellige partier. HB tog udkastet til efterretning og ser frem
til at blive informeret undervejs i processen. Lars og Claus understregede, at
de vil forsøge at få så mange ordførere i tale som muligt, og at
finanslovsforslaget kan bruges de kommende år, hvis det ikke kommer i
betragtning i dette år.

Side 2

Ad 5. Status på strategisk arbejdsprogram
Lars informerede HB i dybden på status på de 6 indsatsområder i det
strategiske arbejdsprogram. DDL er nået meget langt i programmet og har
gennemført flere aktiviteter, både internt og med eksterne aktører.
HB noterede med tilfredshed, at DDL har et højt aktivitetsniveau og at
planerne for indsatsområderne overholdes.
HB debatterede hvordan milepæle og indsatser fremadrettet dokumenteres,
og Lars fortalte, at der i sekretariatet er ved at blive lagt sidste hånd på et
dokumentationsværktøj.
Derudover blev kulturområdet sat på som prioriteret indsats til efteråret, og
Lea, Lars og Claus begynder med en arbejdsgruppe, der vil lægge rammen
for indsatsen i det tidlige efterår. Det blev aftalt, at der ligger et udkast klar til
næste HB-møde, som er i oktober.
Ift. kommunalvalget i efteråret var der bred enighed om, at DDL skal både
som hovedorganisation og gennem sine medlemsforeninger søge at påvirke
så mange politikere som muligt og spørge til tilgængelighed, politisk vilje til
inddragelse og politiske visioner på områder, der påvirker døvesamfundet.
Derudover blev retssikkerhed debatteret, og Lars informerede om, at han er
udpeget som repræsentant i Retssikkerhedsalliancen. Ved samme lejlighed
bad HB om, at der ved næste møde blev gennemgået DDL’s
repræsentationer som et særskilt punkt – og udtrykte tilfredshed med at Lars
har plads i Alliancen.
Ad 6. Politisk diskussion om ældreområdet og den kommende undersøgelse
HB debatterede hvordan form og ramme for DDL’s kommende undersøgelse
af ældreområdet kan være. Der er nedsat et udvalg med repræsentanter fra
HB og ansatte i DDL’s sekretariat, som mødes i juni måned for at sætte den
endelige ramme. Diskussionen kom bredt omkring og der var input om lokale
ældrekollektiver, ret til selvbestemmelse, ret til tegnsprog, palliativ
behandling, hvad det gode ældreliv er og etiske samt moralske
betragtninger. Undersøgelsen iværksættes efter planen i efteråret 2021.
Ad 7. Repræsentantskabsmøde i oktober
HB rettede en stor tak til struktur- og restanceudvalget. Begge har arbejdet
hårdt for at fremkomme med forslag til den kommende struktur i DDL og
medlemsforeninger. En enig HB valgte at fremlægge forslag til
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vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet, og sørge for, at materiale
der begrunder forslaget sendes ud ultimo juni måned.
Ad 8. Orientering
1. HB debatterede Tegnsprogsuge mv. i 2022. Der er nedsat et udvalgt
allerede v. Lea, Bo Hårdell og Aurel Mancino, og DDL’s nye
fællesskabskonsulent vil blive inddraget. Lea vil til kommende HB møde
fremlægge en detaljeret plan for aktiviteter.
2. HB fik en status på udfordringerne vedr. Ulleruphus og diskuterede
løsningsmodeller.
3. Lars informerede om DNR mødet vedr. nye projektmuligheder hvor den
svenske pendant til DDL, SDR, er tovholder. Der vil måske være et
seminar i København til september om mobilitet i Norden. Norges
Døveforbund har ansvaret for seminaret sammen med NVC.
Ad 9. Eventuelt
HB debatterede hvordan DDL kommunikerer på sine forskellige digitale
platforme, og hvordan det sikres at der er tilgængelighed, gennemsigtighed
og konsistens i informationen.
HB huskede sig selv på at sende videohilsner fra møder - lige efter mødet.
Sidst blev mødeformer diskuteret, og man enedes om, at resten af året
fortsætter som planlagt hvorefter der evalueres på årets sidste møde, og her
besluttes om formen skal ændres.

Mødet sluttede til tiden og i god ro og orden, og der blev sendt videohilsen
fra Sarah og André.
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