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DAGSORDEN

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10. Valg af 1. og 2. suppleant
11. Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen
12. Valg af statsautoriserede revisor
13. Evt.

Dagsorden punkt 1-4
Valg af dirigenter, stemmetællere, hovedbestyrelsens
beretning og reviderede årsrapporter til godkendelse

Helena Gade

1.

Valg af
dirigenter

Dennis Toft Sørensen

Datoer

DDL’s
repræsentantskabsmøde:
Fredag d. 29. –
31. oktober
2021

 Landsmøde planlagt til 8.-10.5.2020
 6.11.19 Indkaldelse udsendt (frist mindst 6 måneder)
 7.2.20 HB’s forslag udsendt (frist senest 3 måneder før)
 19.3.20 HB foreslår landsmødet udsat til 28.-30.8.20
 20.3.20 Foreningernes formænd bakker op
 24.3.20 Beslutningen meldes offentligt ud
 30.4.20 Endelig dagsorden og forslag udsendt efter aftale
med formandsnetværket
 14.8.20 Endelig kandidatliste offentliggøres (frist 2 uger)
 14.8.20 HB beslutter at omlægge landsmødet til 1 dag
uden andre gæster end de delegerede for at mindske
smitterisikoen.

Klaus Huse

2.

Valg af to
stemmetællere

Lisa Vogel

3. HOVEDBESTYRELSENS
BERETNING
2017-2020

DDL’s arbejdsprogram 2017-2020

3.

Hovedbestyrelsens
beretning

1. Kultur, sprog og historie
2. Tilgængelighed
3. Arbejdsmarked
4. Dansk tegnsprog
5. Solidaritet
6. Stærk organisation

 2x tegnsprogskonferencer (Enigma og Christiansborg)
 2x Døves Kulturdag (Aarhus og Aalborg)
 Døves Nordiske Kulturfestival 2018 (København)
 Døves Nordiske Seniortræf (Aalborg)
 ”Tegnsprog blinker” – DTS 5 års jubilæum

1. Kultur, sprog
og historie

 Tegnsprogstolkede teaterforestillinger (Horsens og København)
 International Week of the Deaf
 ”Danmark Synger” på tegnsprog
 FN’s Internationale Tegnsprogsdag
 Modersmålsdag om dansk tegnsprog med Modersmål Selskabet
 Castbergprisen med Døvefonden
 Projekt med Døvehistorisk Selskab (registrering)
 Digital quiz og talkshow ved Dansk Tegnsprogsdag 2020

2. Tilgængelighed

TOLKEOMRÅDET

MEDIEOMRÅDET

Fælles visionspapirer på
tolkeområdet vedtaget

Bevarelse af Døvefilm

Oprettelse af tværministeriel
arbejdsgruppe vedr.
omorganisering af
tolkeområdet
Juridisk notat om reglerne på
tolkeområdet
Principsager til Ankestyrelsen
Frit valg på af tolk på
uddannelsesområdet

Nyheder på tegnsprog under
‘TegnNyt’
Medieforhandlinger med DR
og TV2 om flere undertekster
og mere tegnsprogstolkning
Mere presseomtale om døve
og tegnsprog
Mere tegnsprog på
valgvideoer og -materialer

Projekt ‘TegnNu’
Kamp mod strammere regler omkring bevilling
af tegnsprogstolkning til job

3. Arbejdsmarked

I dialog med Beskæftigelsesministeriet om de døves ret til
tegnsprogstolk på arbejdsmarkedet
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning
af kompensationsloven
Arbejdsmarkedskonference 2018
Oplæg for nøglepersoner på handicapområdet

Sikring af årlig bevilling til Ordbog over Dansk Tegnsprog
Bevarelse af Dansk Sprognævns Afdeling for Dansk Tegnsprog
i København
Mere om tegnsprog til børn med høretab i Socialstyrelsens
forløbsbeskrivelse

4. Dansk
tegnsprog

Kursus i retstolkning til både døve og hørende tegnsprogstolke
Workshop om tolkeetik med FTT og SKOPOS
Gratis online tegnsprogskurser
Barnets stemme (DH's politiske papir) - børn og unge skal have ret til
tegn/tegnsprog
DH’s videnspapir til kommunerne om handicaptyper fremhæver retten
til dansk tegnsprog for døve borgere.
Igangsat forundersøgelse til en national handleplan for dansk tegnsprog

Netværksgruppe for forældre til børn med høretab (tidl. ‘Lørdagsskole’)
Projekt for herboende døve grønlændere
Projekt for døve med anden etnisk baggrund
Projekt for døve asylansøgere
Projekt for ensomme døve

5. Solidaritet

Selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare døve
Besøgstjeneste for ensomme, psykiske sårbare og ældre døve
Hotline
Coronalinje og hjælpenetværk på tegnsprog
Døves Retshjælp
Udviklingsprojekter i Vietnam, Jordan, Rwanda, Ghana og Vestafrika
Internationalt engagement: WFD, EUD og DNR

• Foreningsseminar (Castberggård)
• DD3-Campus med DDU og DDI (Brøndby)
• 7x Formandsnetværksmøder og 6x formandsmøder for seniorklubber
• 3x Folkemøder (Bornholm)
• 3x Nytårskur (København og Fredericia)

6. Stærk
organisation

• Døves nordiske seniorrådsmøde (København)
• Dialogmøder om fremtidens struktur
• HB’s deltagelse i medlemsforeningernes generalforsamlinger
• Dialog med medlemsforeningerne om deres behov
• Inspirationsdag for DDL’s eksterne repræsentanter
• Ny medlemsstruktur med DDU
• Øget kommunikation via hjemmeside og sociale medier
• Øget fokus på fundraisingaktiviteter

4. ÅRSRAPPORTER TIL
GODKENDELSE
Årsrapport 2017 blev færdigbehandlet på
repræsentantskabsmødet 2018, og gennemgås ikke her.

4.

Reviderede
årsrapporter til
godkendelse

ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSRAPPORT 2019

• Årsrapport

• Årsrapport

• Specifikationer

• Specifikationer

• Revisionsprotokol

• Projektspecifikationer

• Revisionsprotokol for revisors
arbejde

• Revisionsprotokol

• Ledelsens regnskabserklæring

• Ledelsens regnskabserklæring

Fem års hoved- og nøgletal (i 1.000 kr.)

4.

Hoved- og
nøgletal

År

2015

2016

2017

2018

2019

Omsætning

12.200

10.537

12.404

14.607

14.546

Årets
resultat

1.396

31

34

153

-289

Balancesum

11.239

12.666

12.771

12.143

12.857

Egenkapital

7.229

7.260

7.294

7.447

7.158

Medlemstal
pr. 31.12

2.396

2.330

2.225

2.290

2.208

4.

Resultatopgørelse
2018 og 2019

Kontingent

2018

2019

1.027.625

983.825

Tilskud fra stat, fonde 11.286.725
m.fl

11.435.050

Omsætning
Døvebladet, forlag
m.v.

404.002

313.746

Indsamlinger

265.562

211.156

Deltagerbetaling ved
konferencer m.v.

391.507

399.593

Omsætning i alt

14.607.406

14.546.339

Produktions- og projektomkostninger

4.

Resultatopgørelse
2018 og 2019

2018

2019

Døveblad, forlag m.v.

-506.621

-369.829

Indsamlinger

-123.277

-100.755

Tilskud til foreninger
og andre org.

-903.843

-804.939

Information og PR

-142.006

-176.700

Kurser, symposier og
seminarer

-549.557

-691.803

Projekter

-5.028.248

-3.522.070

Int. udvikling

-2.896.800

-4.363.279

Dækningsbidrag

4.457.054

4.516.964

Kapacitetsomkostninger
2018

4.

Resultatopgørelse
2018 og 2019

2019

Møde- og rep.omkost. -103.913

-97.904

Lokale- og ejd.omkost. -567.579

-435.251

Lønninger

-2.720.654

-2.681.251

Adm.omkost.

-1.429.423

-1.504.080

Resultat før renter m.v. -364.515

-201.522

Finansielle indtægter

517.427

-87.248

Årets resultat

152.912

-288.770

FROKOST
12.00 – 13.00

Dagsorden for
landsmødet
lørdag den 28.
august 2020

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10.

Valg af 1. og 2. suppleant

11.

Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen

12.

Valg af statsautoriserede revisor

13.

Evt.

5. PRÆSENTATION AF
STRATEGISK
ARBEJDSPROGRAM
Ret til tegnsprog – hele livet (2020-2024)

Strategisk
arbejdsprogram
2020-2023/24

Ret til
tegnsprog –
hele livet

Introduktion og videre proces

Dansk tegnsprog skal være et ligeværdigt, anerkendt sprog i Danmark.
Derfor skal retten til dansk tegnsprog indgå i alle offentlige anbefalinger og
retningslinjer, så det sikres, at døve altid kan anvende dansk tegnsprog i alle
livets sammenhænge.
Døvfødte og døvblevne børn skal altid have tilbud og mulighed for dansk
tegnsprog.

1. DANSK
TEGNSPROG

Forældrene skal have objektiv vejledning om dansk tegnsprog, og der skal
være faglige og sociale tilbud, så der er reel mulighed for at vælge dansk
tegnsprog som modersmål for sit barn.
Det skal sikres, at døve gennem hele livet har adgang til tegnsprogmiljøer,
hvor man frit og uhindret kan kommunikere på tegnsprog med både andre
døve og fagprofessionelle.
Der skal forskes og undervises i dansk tegnsprog på alle niveauer, og det skal
være nemt for interesserede at få undervisning af høj kvalitet i dansk
tegnsprog.
 For at sikre dansk tegnsprog skal der vedtages en national strategi og
tilhørende lovgivning for at styrke og fremme dansk tegnsprog og
tegnsprogstalendes rettigheder i Danmark.

Ansvaret for håndtering af tegnsprogstolkning samles i én myndighed
på tværs af alle sektorområder.
Al bestilling og afregning af tegnsprogstolkning skal ske gennem denne
myndighed.

2.TEGNSPROGSTOLKNING

Døve skal sikres ret til tolk på alle områder og ret til selv at bestemme,
hvornår og i hvilket omfang man har brug for tegnsprogstolkning, og
hvem der skal tolke.
Det kræver bl.a., at sektoransvarsprincippet og
uforenelighedsbegrebet afskaffes. Samtidig skal fjerntolkning være
muligt hele døgnet på alle områder.
Der skal sikres tegnsprogstolkning af høj kvalitet. Derfor skal
uddannelsen være på et højt niveau, der skal være løbende
efteruddannelse og ordentlige arbejdsvilkår for tegnsprogstolkene, så
de kan yde den bedst mulige tolkning for døve.
DDL skal inddrages og sikres reel indflydelse på udvikling af
tegnsprogstolkeområdet for at bidrage med tolkebrugernes perspektiv
på området.

Medlemsforeningerne skal styrkes og udvikles, og DDL skal understøtte
udviklingen af nye typer fællesskaber.
DDL og foreningerne skal altid være åbne og opsøgende overfor nye
medlemmer, så der også i fremtiden er stærke fællesskaber med
tegnsprog som omdrejningspunkt.

3. STÆRKT
FÆLLESSKAB

Medlemmernes daglige liv er ude lokalt. Derfor er det vigtigt, at
medlemsforeningernes engagement i og viden om det lokalpolitiske
arbejde skal styrkes.
Døve på Færøerne og i Grønland er en naturlig del af DDL. Særligt i
Grønland skal DDL bidrage til at få politisk handling, der forbedrer
vilkårene for døve.
Kommunikationen mellem DDL, medlemsforeningerne og
medlemmerne skal prioriteres for at sikre ejerskab til DDL på alle
niveauer.
Frivillige er en grundsten i DDL og medlemsforeningernes virke, og det
frivillige engagement skal styrkes både lokalt og nationalt.

Ensomme, udsatte og sårbare døve kan ikke benytte samfundets tilbud
på lige fod med andre. Derfor skal DDL skabe projekter, aktiviteter og
politisk handling, der forbedrer vilkårene for disse døve.

4. SOLIDARITET
FOR ALLE

Ældre døve vil være en voksende gruppe i de kommende år. Det skal
sikres, at ældre døve, særligt de svageste, har samme muligheder og
vilkår som andre ældre.
Døve og tegnsprogstalende børn er en lille, spredt gruppe, hvilket gør
det svært at opbygge relationer med andre tegnsprogstalende børn.
Derfor skal DDL skabe stærke fællesskaber for tegnsprogstalende børn
og deres familier.
Døve i udviklingslande er nogle af de allermest udsatte mennesker i
verden. Derfor skal DDL indgå globale partnerskaber med lokale
døveorganisationer for at styrke døve i de dele af verden, hvor man ikke
har samme rettigheder og muligheder som i Danmark. Projekterne skal
tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Samfundets kendskab til døve og dansk tegnsprog skal øges for at
skabe bedre jobmuligheder for døve.
Døve skal have fri og uhindret adgang til kulturtilbud, både med
tegnsprogstolkning og tilbud på dansk tegnsprog.

5. LIGE
MULIGHEDER
FOR ALLE

Døves historie, sprog og kultur skal fremmes og støttes på lige fod med
dansk kultur.
Information og service i den offentlige sektor, herunder det politiske
system, skal gøres tilgængeligt på tegnsprog, så døve kan bidrage og
deltage aktivt i samfundet.
Der skal være mere og bedre undertekstning og tolkninger på dansk tv
og film samt streamingtjenester.
Der skal produceres tv og medieindhold udviklet og udført på dansk
tegnsprog i høj kvalitet, da det giver et helt andet og mere naturligt
flow end tolket tv

DDL skal være en synlig og markant civilsamfundsaktør. Derfor deltager
vi aktivt i relevante netværk og fora, hvor vi kan styrke DDL’s position.
Det gør vi både lokalt, nationalt og internationalt igennem DNR, EUD og
WFD.

6. POLITISK
SLAGKRAFT

DDL skal være i konstant dialog med beslutningstagerne for at forbedre
døves vilkår. Det er afgørende, at beslutningstagerne har tillid til DDL,
og vi skal altid bidrage med konkrete og konstruktive inputs.
Det er afgørende for indflydelse, at der er kendskab til døve og døves
vilkår. Derfor prioriterer vi at styrke den eksterne kommunikation og
lave oplysningskampagner.
 For at forbedre vilkårene for døve skal DDL sikre et godt og tæt
samarbejde med de organisationer, der virker indenfor døveområdet.
Vi er samtidig altid åbne og opsøgende overfor nye
samarbejdspartnere.

• Vi opfordrer HB til at overveje strategier og formulere slutmål for
udvalgte indsats inden for de 6 områder – eller i hvert fald 3 områder
med høj prioritet.

HORSENS
DØVEFORENINGS
KOMMENTAR TIL
ARBEJDSPROGRAM
(1)

Hovedbestyrelsens kommentar:
Det er HB’s opfattelse, at det strategiske arbejdsprogram på et visionært
og overordnet niveau skal fastsætte retningen for DDL’s arbejde i
perioden. Som det fremgår, vil der efter drøftelser på landsmødet blive
udarbejdet konkrete handleplaner for de prioriterede områder, som så
fremlægges på de foreslåede statusmøder. Arbejdsprogrammet skal ikke
være meget konkret handlingsanvisende, da det er nødvendigt, at
forbundet kan være fleksible i forhold til øvrige aktører og politiske
dagsordner. Derfor er det vigtigt, at arbejdsprogrammet fastsætter nogle
visioner, retninger og ønsker, men ikke låser os i vores arbejde.

• Vedr. afsnittet i arbejdsprogrammet, der omhandler tolkning og døvfødte og
døvblevne børns muligheder for at få dansk tegnsprog:

HORSENS
DØVEFORENINGS
KOMMENTAR TIL
ARBEJDSPROGRAM
(2)

• Tegnsprogstolkning i folkeskoler: I dag kan børn med forskellige typer høretab få
støttetimer, når der er behov for det. Men så er der flere døve småbørn/børn med
CI, som har både tegnsprog og dansk. Det kan ske, at de senere på et højere
klassetrin møder udfordringer i et bestemt fag og ønsker tegnsprogstolk. Her i
Danmark tilbyder man støttetimer efter behov, men da børnene har dansk
tegnsprog som modersmål, bør de have mulighed for at få tegnsprogstolk i stedet
for. Vi er orienteret om, at den lokale folkeskole er økonomisk ansvarlig for betaling
af tegnsprogstolkning. Skolen har vist en pulje til formålet, men skolen er vist ikke
klar over, hvad en tegnsprogstolkning koster. Vi risikerer, at de vælger støttetimer i
stedet for tegnsprogstolkning. Mange lande tilbyder tegnsprogstolkning på
skolerne, men det samme tilbud har vi ikke i Danmark. Vi opfordrer DDL til at
arbejde for, at folkeskolen gennem lovgivning kan tilbyde døve børn med CI
tegnsprogstolkning, når der er behov for det.
Hovedbestyrelsens kommentar:
HB bakker op om forslaget og vil tage det med i udarbejdelsen af handleplan for
området efter landsmødet.

 Der huskes bedre med 4 punkter i stedet for 6, så der foreslås følgende: 1)
Dansk tegnsprog, 2) Tegnsprogstolkning, 3) Stærkt fællesskab og solidaritet og
4) Politisk slagkraft til sikring af lige muligheder i samfundet.
 Alle 4 punkter skal prioriteres lige.

ESBJERG
DØVEFORENINGS
KOMMENTAR TIL
ARBEJDSPROGRAM
(1)

Hovedbestyrelsens kommentar:
HB kan ikke støtte samlingen af arbejdsprogrammet i 4 punkter. HB deler ikke
opfattelsen af, at 4 punkter huskes bedre end 6. De 6 områder er valgt, fordi det
er HB’s vurdering, at de er dækkende for DDL’s virke. De 6 fokusområder er
kategoriseret efter sammenhængende tematikker og en sammenlægning af
punkterne vil ikke styrke budskabet eller forståelsen.
Hvis alt prioriteres lige meget, så når vi ikke i mål med noget. Der skal arbejdes
på alle områder, men det er HB’s vurdering at de udvalgte prioriterede områder,
er de mest essentielle for DDL, og derfor er vigtigst at nå i mål med. HB kan
derfor ikke støtte forslaget om, at alle områder skal prioriteres lige.

 DDL skriver deres forslag til slogan: ”Ret til tegnsprog – hele livet” Der
foreslås i stedet: ”Ret til dansk tegnsprog – hele livet”

ESBJERG
DØVEFORENINGS
KOMMENTAR TIL
ARBEJDSPROGRAM
(2)

 I det første afsnit af DDLs ”Stærkt fællesskab” skrev DDL således: ”Det er i
døves fællesskaber, at tegnsprog blomstrer og resultater opnås.” Mener
man ikke, at det er ”gennem døves fællesskaber”?
Hovedbestyrelsens kommentar:
 HB har bevidst valgt sloganet ”ret til tegnsprog – hele livet”, fordi DDL
kæmper for tegnsprogsrettigheder i hele verdenen, både gennem vores
udviklingsprojekter og i vores fællesskaber i WFD, EUD og DNR. Dansk
tegnsprog har sit helt eget indsatsområde i det strategiske
arbejdsprogram. HB kan således ikke støtte Esbjergs forslag.
 Der menes ”i døves fællesskaber”.

 I det andet afsnit af DDLs ”Stærkt fællesskab” skrev DDL således:
”Medlemsforeningerne skal styrkes og udvikles”. Kan DDL uddybe det
nærmere og forklare hvordan DDL har tænkt sig at gøre det? Teksten kan
opfattes, som om DDL ikke føler, at medlemsforeningerne er ”dygtige” nok til
deres arbejde.

ESBJERG
DØVEFORENINGS
KOMMENTAR TIL
ARBEJDSPROGRAM
(3)

 I samme afsnit skriver DDL ” foreningerne skal altid være åbne og opsøgende
overfor nye medlemmer”. Kan DDL uddybe, hvorfor formuleringen er valgt, for
vi synes da, at medlemsforeningerne er ret meget åbne overfor nye
medlemmer, men vi skal også tænke på vore nuværende medlemmer og
holde fast på dem?
Hovedbestyrelsens kommentar:
 Det er fuldstændig naturligt, at det er et indsatsområde for hovedforbundet at
styrke og udvikle medlemsforeningerne. Det handler ikke om, at foreningerne
ikke er dygtige nok. Det handler om, at det selvfølgelig er vigtigt at prioritere,
så vi i fællesskab kan skabe de bedste tilbud til døve i Danmark.
 Vi skal altid og alle sammen være åbne og opsøgende overfor nye medlemmer.
Det er en konstatering, at medlemstallet stagnerer eller falder i langt de fleste
foreninger, så vi har i fællesskab en opgave.

 I det tredje afsnit af DDLs ”Stærkt fællesskab” skriver DDL ”Derfor er det vigtigt, at
medlemsforeningernes engagement i og viden om det lokalpolitiske arbejde skal
styrkes.”

ESBJERG
DØVEFORENINGS
KOMMENTAR TIL
ARBEJDSPROGRAM
(4)

 Man kan være tilbøjelig til at sige, at DDL bør tage mere ansvar for det lokalpolitiske
arbejde, men man kunne også sige, at DDL bør være bedre til at klæde
medlemmerne på til at kunne agere lokalpolitisk. DDL bør også have i erindring, at
der kan findes medlemsforeninger, som har bestyrelsesmedlemmer, der ikke er
interesseret i DDL-politik eller lokalpolitik. De vil blot udføre frivilligt arbejde eller
opgaver for foreningens egne medlemmer og hygge sammen med medlemmerne.
Nogle bestyrelsesmedlemmer stiller op for at foreningen kan fortsætte.
Hovedbestyrelsens kommentar:
Det lokalpolitiske arbejde varetages bedst lokalt. Det er og må være de lokale
medlemsforeninger, der bedst ved, hvad der er behov for i deres område. Derfor har
det traditionelt været et anliggende for foreningerne. Det er en drøftelse værd,
hvordan DDL kan understøtte det lokalpolitiske arbejde, men det kan ikke overlades til
DDL at have ansvar for alene.

 I det femte afsnit af DDLs ”Stærkt fællesskab” skriver DDL ”Kommunikationen
mellem DDL, medlemsforeningerne og medlemmerne skal prioriteres for at
sikre ejerskab til DDL på alle niveauer.”

ESBJERG
DØVEFORENINGS
KOMMENTAR TIL
ARBEJDSPROGRAM
(5)

 Prioritering – vi går ud fra, at der menes opprioritering på baggrund af
medlemsforeningernes vurdering af DDLs indsats på informationsområdet. Er
det korrekt opfattet?
 Ejerskab – kan DDL uddybe det nærmere, da vi ikke er helt med på hvad der
menes med ejerskab? Mener DDL, at det er tale om at få medlemmerne og
medlemsforeningerne til at føle mere sammenhørighed til DDL gennem
forbedret kommunikation?
Hovedbestyrelsens kommentar:
Nej, der menes ikke nødvendigvis opprioritering. Kommunikation har allerede en
stor prioritet, hvilket også ses på de ressourcer, der er afsat til området. Der
menes, at det skal det fortsat være. Med ejerskab menes der netop, at
medlemmerne og medlemsforeningerne skal føle et større ansvar og forpligtelse
over for det store døvefællesskab.

KAFFEPAUSE
15.00 – 15.30

Dagsorden for
landsmødet
lørdag den 28.
august 2020

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10.

Valg af 1. og 2. suppleant

11.

Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen

12.

Valg af statsautoriserede revisor

13.

Evt.

6. BEHANDLING AF
INDKOMNE FORSLAG
FORSLAG VEDRØRENDE VEDTÆGTSÆNDRINGER UDGÅR OG
BEHANDLES SÆRSKILT PÅ ET EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE

 Forslagsstiller: Esbjerg Døveforening
 EMNE: Adgang til medlemsforeningernes faste repræsentant til
DDLs intranet i forbindelse med
formandsnetværksmøderne/foreningsnetværksmøderne.

FORSLAG 1:
INTRANET

 BESKRIVELSE: Esbjerg Døveforening foreslår, at DDL etablerer en
intranetadgang, hvor medlemsforeningens faste repræsentant selv
kan hente medlemslisterne, diverse referater der kan være
relevante for foreningerne, forskellige retningslinjer for
 foreningsarbejde. Sådan at man har samlet alle materialer et sted.
IKRAFTTRÆDEN: 1. januar 2021
Hovedbestyrelsens kommentar:
HB bakker op om forslaget og det er allerede under forberedelse. Det
kan dog ikke garanteres, at det er på plads til 1.1.21.

 Forslagsstillere: Fyns Døveforening, Fredericia Tegnsprogsforening, Horsens
Døveforening, Aarhus Døveforening og Esbjerg Døveforening
 EMNE: Formandsnetværk bliver ændret til Foreningsnetværk (med samme indhold
som hidtil)

FORSLAG 2:
FORMANDSNETVÆRK

 BESKRIVELSE: For nogle medlemsforeninger har det været en udfordring, at kun
formanden kan deltage i netværksmøderne. Formanden kan være indisponeret.
Det ønskes, at foreningerne får mulighed for at udpege en fast repræsentant, der
kan deltage & være med i den lukkede facebookgruppe.
Hovedbestyrelsens kommentar:
Det er medlemsforeningerne selv, der har valgt at holde fast i, at foreningernes
netværk består af formændene. Det har været et ønske om at sikre, at netværket er
beslutningsdygtigt og kan forpligte foreningerne i kraft af formandens mandat. Det
er en risiko, at netværkets beslutningskraft og ageren udvandes, såfremt
foreningerne repræsenteres af andre end formanden. Det er afgørende for HB, at det,
såfremt det ikke er formanden, er et demokratisk valgt bestyrelsesmedlem med
mandat til at forpligte foreningen, der udpeges i stedet. Samtidig er det vigtigt, at det
er den samme person, der kommer hver gang for at sikre kontinuiteten. HB mener
ikke, at det kan være et medlem uden plads i foreningens bestyrelse, der
repræsenterer foreningen i netværket.

 Forslagsstillere: Fyns Døveforening, Fredericia Tegnsprogsforening og
Esbjerg Døveforening
 EMNE: Nyt formål med anvendelsen af varelotteriets midler

FORSLAG 3:
VARELOTTERI

 BESKRIVELSE: Det foreslås, at varelotteriets midler (omkring 60.000 kr. i
snit om året) anvendes til primært opholdsudgifter (og sekundært - hvis
overskud nok - til transportudgifter) for delegerede fra
medlemsforeningerne til landsmøderne.
 IKRAFTTRÆDEN: Det foreslås, at det træder i kraft umiddelbart efter
vedtagelsen.
Hovedbestyrelsens kommentar:
HB finder, at forslaget vil styrke økonomien og mulighederne for
foreningernes deltagelse på landsmødet. Det vil dog have negative
konsekvenser for de foreninger, der har egne huse, samt de foreninger som
årligt søger tilskud til lejeudgifter o.l. HB forholder sig neutralt.

 Forslagsstillere: Fyns Døveforening, Fredericia Tegnsprogsforening, Aarhus Døveforening og
Esbjerg Døveforening
 EMNE: Ansættelse af en foreningskonsulent til at styrke foreningsarbejdet i medlemsforeningerne.
 BESKRIVELSE: Foreningskonsulentens opgaver skal indbefatte besøg hos foreningerne og hjælpe
med konkrete behov. Det vil føre til et tættere samarbejde med DDL. Foreningskonsulenten skal
være uddannet inden for området.
 IKRAFTTRÆDEN: 1. september 2021

FORSLAG 4:
FORENINGSKONSULENT

Hovedbestyrelsens kommentar:
HB er grundlæggende positive overfor ideen om en foreningskonsulent, men HB kan ikke støtte
forslaget i den foreslåede form. Det har været en prioritering fra tidligere hovedbestyrelser, at man
ikke længere har en foreningskonsulent grundet forbundets økonomi. Forbundets tilskud er kun blevet
mindre med årene efter denne beslutning og et pålæg om, at der skal ansættes en
foreningskonsulent vil betyde, at der skal skæres i andre opgaver. Det vil betyde mindre politisk
interessevaretagelse, kommunikation, projekter osv. I udgangspunktet er fordelingen således, at DDL
varetager det landspolitiske og tværgående, nationale indsatser, mens foreningerne varetager de
lokale aktiviteter, herunder det lokalpolitiske. Som nævnt er HB positive overfor ideen, men mener
ikke, at landsmødet på denne måde skal binde forbundets ressourcer, men indstille til at HB afsøger
mulighederne for at rejse finansiering til ansættelse af en foreningskonsulent. Forslagets ønsker om,
hvordan en ansættelse skal se ud, og hvad en konsulent skal lave, tages til efterretning, men kan ikke
efterkommes. Det er HB’s ansvar og ret at definere forbundets opgaver under hensyntagen til
forbundets samlede aktiviteter og økonomi. Det er desuden sekretariatets leder, der har til opgave at
ansætte det nødvendige personale i samråd med formanden og tilrettelægge arbejdet i henhold til
HB’s beslutninger.

 Forslagsstillere: Tegnbølgen, Fredericia Tegnsprogsforening og Esbjerg
Døveforening
 EMNE: Kontingentstyring

FORSLAG 5:
KONTINGENTSTYRING

 BESKRIVELSE: Esbjerg Døveforening, Tegnbølgen og Fredericia
Tegnsprogsforening foreslår, at en tidligere landsmødebeslutning om, at DDL
håndterer kontingentstyring for alle foreninger ændres til følgende: Såfremt en
forening ønsker det, kan foreningen meddele DDL, at foreningen ønsker at
styre foreningens egen kontingentandel eller at foreningen ønsker, at DDL skal
varetage foreningens kontingenter incl. DDL-andel.
 IKRAFTTRÆDEN: 1. januar 2021
Hovedbestyrelsens kommentar:
HB kan ikke støtte forslaget. En opdeling vil være uhensigtsmæssig, og det er
meget vanskeligt at se, hvad gevinsten for DDL eller den enkelte forening skulle
være. HB finder forslaget i modstrid med øvrige indkomne forslag om at styrke
overblikket over skyldnere på tværs af foreninger.

7. FASTSÆTTELSE AF
KONTINGENT
De dele af kontingentforslagene, som omhandler direkte medlemskab
udgår som følge af udskydelsen af behandling af vedtægtsændringer.
Øvrige dele af forslagene behandles som fremlagt nedenfor.

Dagsorden for
landsmødet
lørdag den 28.
august 2020

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10.

Valg af 1. og 2. suppleant

11.

Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen

12.

Valg af statsautoriserede revisor

13.

Evt.

 Jf. DDL’s vedtægter fastsætter landsmødet minimumsstørrelsen af det
samlede kontingent for medlemmerne og herunder DDL’s andel af
kontingentet.

HOVEDBESTYRELSENS
KONTINGENTFORSLAG

 Hovedbestyrelsen stiller som forslag, at DDL’s andel af det samlede
kontingent udgør 3/5. Forslaget begrundes med at DDL modsat
medlemsforeningerne ikke selv kan regulere landsforbundets andel af det
samlede kontingent.
 DDL’s kontingent bliver ikke pris- og lønreguleret årligt i samme takt som
DDL’s udgifter. Det betyder populært sagt, at DDL kan få mindre for
kontingentet i 2020 end vi kunne i 2013, hvor det nuværende kontingent
blev besluttet. I samme periode er der sket et væsentligt fald i DDL’s øvrige
tilskud, hvilket betyder at kontingentet udgør en stadig større og vigtigere
del af DDL’s driftsgrundlag.
 For at følge udviklingen og samtidig sikre økonomi til at DDL også
fremadrettet kan være en stærk organisation med et professionelt
sekretariat, foreslår hovedbestyrelsen af øge det samlede kontingent over
de kommende fire år.

HOVEDBESTYRELSENS
KONTINGENT
FORSLAG

HOVEDBESTYRELSENS
KONTINGENT
FORSLAG
- revideret

2021

2022

2023

2024

DDL´s andel

300

330

360

udgår

Forenings
andel

200

220

240

udgår

Minimums
kontingent

500

550

600

udgår

Direkte
medlem

Udgår

DDU´s andel svarende til DDU’s fastsatte kontingent –
p.t. 100 kr.

 Ifølge jeres kontingentforslag vil der være en kraftig stigning i løbet
af 4 år. Vi frygter, at DDL (og andre medlemsforeninger) vil miste
mange medlemmer.

HORSENS
DØVEFORENINGS
KONTINGENTFORSLAG

TEGNBØLGENS
KONTINGENTFORSLAG

FYNS
DØVEFORENING
OG AARHUS
DØVEFORENINGS
KONTINGENTFORSLAG

 Vi mener stigningen sker for hurtigt. Hvis vi skal motivere medlemmer til
fortsat at være medlem, skal vi også sikre os, at alle kan følge med Og vi
som forening har naturligvis interesse i at kunne hæve vores egen andel,
som kan bruges til aktiviteter eller evt. lign. - dvs. penge som
medlemmerne mærker i deres daglige gang i foreningen. Hvilket vil betyde
at det samlede kontingent bliver meget højt, hvis begge steder hæver
kontingent-andelen og dermed risikerer vi medlemmer, der melder fra.
Derudover mener vi, at det er sjove tal DDL arbejder med i forhold til
medlemsforeningernes andel. Så vi mener en stigning til max 100 kroner i
DDL andelen er fint de næste 4 år. Og foreningerne selv afgør, om de vil
hæve deres andel. Så minimums-kontingent på 200 kroner bevares i
forenings andelen.

HB’S
KOMMENTARER
TIL
OVENSTÅENDE
MODFORSLAG

 Kontingentforslag Fyn/ÅDF, Horsens og Tegnbølgen: Der er
indkommet tre alternative forslag til kontingentfastsættelse.
 Ét fra FYN/ÅDF, ét fra Horsens og ét fra Tegnbølgen.
 Forslagene indebærer alle en kontingentstigning over den
kommende periode, hvilket HB bifalder.
 HB fastholder sit eget forslag, men såfremt dette ikke vedtages, ser
HB mest positivt på FYN/ÅDF’s forslag.

Oversigt
kontingentforslag

Hvem

Hvad

2021

2022

2023

HB

DDL’s andel

300

330

360

HB

Forenings andel

200

220

240

HB

Minimum

500

550

600

Horsens

DDL’s andel

225

250

250

Horsens

Forenings andel

225

250

250

Horsens

Minimum

450

500

500

Tegnbølgen DDL’s andel

250

250

250

Tegnbølgen Forenings andel

200

200

200

Tegnbølgen Minimum

450

450

450

FD/ÅDF

DDL’s andel

225

250

275

FD/ÅDF

Forenings andel

200

200

200

FD/ÅDF

Minimum

425

450

475

 Esbjerg Døveforening, Århus Døveforening og Fredericia
Tegnsprogsforening ønsker at drøfte dette forslag såfremt DDLs
forslag om kontingentstigning til i alt 650 kr. i 2024 bliver vedtaget
på landsmødet.
 EMNE: Kontingent for seniormedlemmer

EDF, ÅDF OG FTSF
KONTINGENTFORSLAG:
SENIORÆGTEPAR

 BESKRIVELSE: DDL foreslår, at kontingent 2024 er på 650 kr., og det
frygtes, at det kan give anledning til visse udmeldinger blandt
seniorægtepar. Der gives to forslag, hvor der skal vælges et: 1. Det
enkelte kontingent slutter med 500 kr. i 2024. eller 2. Der laves et
fælleskontingent, hvor den anden ægtefælle forbliver medlem
gennem den ene ægtefælles medlemskab. Kontingent 2024 bliver
da på 650 kr. samlet for begge to. Dog skal der opfyldes
betingelsen: man skal være fyldt 70 år og med mindst 20 års
sammenhængende medlemskab hos DDL.
 IKRAFTTRÆDEN: 1. januar 2021

ESBJERG
DØVEFORENINGS
KONTINGENTFORSLAG:
FAMILIERABAT

 Forslag om kontingent for familien med flere medlemmer i
husstanden. Esbjerg Døveforening ønsker at drøfte dette forslag
såfremt DDLs forslag om kontingentstigning til i alt 650 kr. i 2024
bliver vedtaget på landsmødet.
 EMNE: Kontingent for familiemedlemmer
 BESKRIVELSE: DDL foreslår, at kontingent 2024 er på 650 kr., og det
frygtes, at det kan give anledning til visse udmeldinger blandt
Familier med flertal over 18 år i samme husstand. Der gives forslag
familierabat : Første medlem betales fuld pris, men efterfølgende
medlemmer over 18 år i husstanden, betales fx 2.medlem 3 / 4 del
af kontingentet, 3.medlem 1 / 2 del af kontingentet, osv.
 Århus Døveforeningen støtter dette forslag

HB’S
KOMMENTAR
TIL SENIOR- OG
FAMILIERABAT

 HB kan ikke støtte forslagene. Det er en tilbagevendende debat
om, der skal laves særlige rabatter for bestemte grupper. HB kan
godt forstå ønsket, men finder ikke, at de stillede forslag vil være
retfærdige over for øvrige medlemmer. Inden for familier og
seniorægtepar er der lige så stor forskel på den økonomiske
situation, som der er for alle andre, hvad der er mange penge for
den ene, er det ikke for den anden.
 Derfor bør enkelte personers mulige økonomiske udfordringer ikke
løses med nedsat kontingent for alle, men ved en målrettet
mulighed for hjælp til dem, der har behov. Det er altid muligt at
søge hjælp i f.eks. DDL’s støttefond. HB vil gerne tydeliggøre denne
mulighed for medlemmerne.

HORSENS
DØVEFORENING
KONTINGENT
FORSLAG:
SEKUNDÆR
FORENING

 Fra Horsens Døveforening vil vi komme med et forslag til
behandling på landsmødet.
 I dag kan et medlem betale 200 kr. (DDL´s andel), 200 kr.
(foreningsandel som primær medlemsforening) og ekstra 200 kr.
(til sekundær medlemsforening).
 Jeres forslag mangler kontingent for ekstra medlemskab. Vi vil
derfor foreslå, at man kan være medlem af en sekundær
medlemsforening til minimum 100 kr. om året.

HB’S
KOMMENTAR
TIL SEKUNDÆR
MEDLEMSKAB

 HB kan ikke støtte forslaget. Der fastsættes ikke særskilt kontingent
for medlemskab af sekundær forening. Kontingentet svarer til hver
en tid til den valgte sekundære forenings andel af
minimumskontingentet. For mange foreninger vil det være 200 kr.,
men i foreninger med et højere fastsat kontingent, vil det
sekundære kontingentet så også være højere.

VALG

Dagsorden for
landsmødet
lørdag den 28.
august 2020

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10.

Valg af 1. og 2. suppleant

11.

Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen

12.

Valg af statsautoriserede revisor

13.

Evt.

8. VALG AF
LANDSFORMAND

LARS KNUDSEN

Dagsorden for
landsmødet
lørdag den 28.
august 2020

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg for landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10.

Valg af 1. og 2. suppleant

11.

Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen

12.

Valg af statsautoriserede revisor

13.

Evt.

9. VALG AF 8
HOVEDBESTYRELSESMEDLEMMER

BENT
BRØNDUM,
KØBENHAVN

NATHALIE
HEIN,
KØBENHAVN

CHRISTINA
HAUSGAARD,
KØBENHAVN

LEA H.
HYLDSTRUP,
KØBENHAVN

ANDRÉ
KOBBERHOLM,
KØBENHAVN

SARAH LIND,
VEJLE

JANNE BOYE
NIEMELÄ,
KØBENHAVN

MICHAEL
OLESEN,
HEDENSTED

FREDERIK
OLSEN,
KØBENHAVN

BIRTHE
PETERSEN,
MØN

OLE RØNNECHRISTENSEN,
HASLEV

10. VALG AF 1. OG 2.
SUPPLEANT

Dagsorden for
landsmødet
lørdag den 28.
august 2020

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10. Valg af 1. og 2. suppleant
11.

Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen

12.

Valg af statsautoriserede revisor

13.

Evt.

1. SUPPLEANT

2. SUPPLEANT

11. VALG AF 3
MEDLEMMER TIL
VALGKOMITÉEN

Dagsorden for
landsmødet
lørdag den 28.
august 2020

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10.

Valg af 1. og 2. suppleant

11. Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen
12.

Valg af statsautoriserede revisor

13.

Evt.

3
MEDLEMMER
TIL VALGKOMITÉEN

 1.
 2.
 3.

12. VALG AF
STATSAUTORISERET
REVISOR
RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Dagsorden for
landsmødet
lørdag den 28.
august 2020

1.

Valg af dirigenter

2.

Valg af 2 stemmetællere

3.

Hovedbestyrelsens beretning

4.

Reviderede årsrapporter til godkendelse

5.

Arbejdsprogram til godkendelse

6.

Behandling af forslag

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Valg af landsformand

9.

Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer

10.

Valg af 1. og 2. suppleant

11.

Valg af 3 medlemmer til valgkomitéen

12. Valg af statsautoriseret revisor
13.

Evt.

VALG AF STATSAUTORISERET
REVISOR

 DDL har i mange år haft Beierholm som statsautoriseret
revisor. Hovedbestyrelsen har vurderet, at det vil være sundt
for DDL at få et nyt perspektiv på vores daglige virke. Derfor
har vi indhentet tilbud hos tre forskellige statsautoriseret
revisionsfirmaer.
 Efter en grundig gennemgang har hovedbestyrelsen besluttet
at indstille Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som ny
statsautoriseret revisor for DDL.
 Såfremt forslaget bliver godkendt på landsmødet, overgår
DDL til Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fra
regnskabsåret 2020.

13. EVENTUELT

DATO TIL
REPRÆSENTANTSKABS
MØDE 2021

Dato til DDL’s repræsentantskabsmøde:
Fredag d. 29. – 31. oktober 2021

LANDSMØDET
AFSLUTTES
TAK FOR I DAG
- HUSK JERES SANDWICH TIL HJEMTUREN

