
REFERAT ÅRHUS DØVEFORENINGS 

MEDLEMSMØDE 20. februar 2020. 

 

Fremmødt: 28 medlemmer 

Bestyrelsen: Per Rønnow, Joanna Delargy og Anne Nielsen 

Bestyrelse fravær: Elisa Klejs Madsen, Lotte Lind Rønnow 

Referent: Anne Nielsen 

 

1) ÅDF-nyt: 

Der orienteres om vores lokal søgning. Hvor bestyrelsen orientererom, 

at vi forsøger at følge alle de ønskede kriterier. Vi skal i uge 9 se på 2 

mulige lokaler i Århus N og Viby. 

Der orienteres om, at vi søger lokaler udenfor bymidte pga. Prisen. Vi 

har et budget på 120.000 årligt til husleje (ikke inkl. varme og el). 

 

Kommentar fra medlem: 

Et medlem mener, at vi skal acceptere fx. 100 kvm og hvis der er trappe. 

Han mener ikke, at trappe er et problem. Han har set folk gå op ad 

trappen uden problemer. 

 

2) DDLs arbejdsprogram: 

Karin Mikkelsen gennemgik de 6 områder fra Danske Døves 

Landsforbunds arbejdsprogram for 2020-2023, der skal vælges til 

landsmødet i maj. 

Der fortælles om DDLs arbejdsprograms 6 mål grupper. 

Der gennemgås hver enkelt målgruppe og medlemmerne kom med 

kommentarer til hver enkelt målgruppe. 

 



 

a) Dansk tegnsprog: 

Kommentar fra medlemmerne: 

- Stort ros til DDL for at fokusere på national politisk handlingsplan. Fedt! 

- Døvfødte/døvblevne voksne - hvad med dem? Ingen fokus på dem? 

- Der ønskes, at man også i programmet skaber bevidsthed om eget 

sprog. 

- gør det tydeligt og bevidst , at læge har ingen ret til at kommentere 

om, at døvfødte ikke har ret til tegnsprog.Tegnsprog er et anerkendt 

sprog. Vedkommende ønsker, at DDL gør opmærksom på det. 

- ønsker at DDL er bevidst om, at det er en fejlbehandling, at døvfødte 

børn ikke må bruge tegnsprog. 

- at døvfødte børn har ret til tegnsprog. 

- at DDL udvider samarbejde med andre, for at styrke tegnsprog som 

sprog. Her tænkes fx. At involvere dem der ingen sprog har - autister fx. 

 

b) Tegnsprogstolkning 

Kommentar fra medlemmerne: 

 

- Der mangler noget om, at brugeren er bevidst om sin egen rolle og 

sprog som tolkebruger. 

- Der ønskes en holdning til høj kvalitet af tegnsprogs undervisning 

(tolkeuddannelse) 

- at der er lige tilbud for alle, der ønsker at lære tegnsprog og kvaliteten 

skal forhøjes. 

- der savnes klar procedure for akut tolke bestillinger - vedkommende 

mener, at det er så uoverskueligt på nuværende tidspunkt. Der er så 

mange tolkefirmaer og hvem kan man bestille / ringe til for at bestille 

akut tolk. 

 



 

c) Stærkt fællesskab: 

Kommentar fra medlemmerne: 

 

- DDL bør gøre kommuner opmærksom på de tilbud vi har til de 

døvfødte/ hørehæmmede. 

- Ros til DDL for at vise at de ønsker at styrke eller løfte alle foreninger. 

 

d) Solidaritet for alle: 

Kommentar fra medlemmerne: 

 

. Der ønskes hjælp fra de offentlige til at finde et lokale til os i Århus 

Døveforening. Der ønskes et Døve Center på lige fod med de lokale 

centre som hørende får tilbudt. 

- Der ønskes også et tilbud til tilflyttere. Der findes CSV og CFD men 

tilbuddet findes kun i KBH lige nu.  

- Der skal være lige muligheder i samfundet. 

- Der bør tages mere fokus på tekstning i TV. Det bør være automatisk 

for alle kanaler ligesom de andre udenlandske kanaler. 

- Udvikling indenfor tekstning har ikke forandret sig meget i de sidste 20 

år. Der bør øges fokus på det område. 

 

 

e) Politisk slagkraft 

Kommentar fra medlemmerne: 

 

- Det er meget vigtigt at fokusere på lokal politik. Ikke bare på landsplan. 

FX øget fokus på DH og handikap rådet her i Århus. De skal have mere 

opmærksomhed og vi bør øge mere politisk bevidsthed. 



- Ros til DDL for at gøre meget politisk arbejde - her tænkes det på 

Døvefilms situation sidste år. 

 

f) Vedtægtsændringer: 

 

Der blev præsenteret for forslag til vedtægtsændringer. 

 

Kommentar fra medlemmerne: 

 

Statusmøde:  

 

- Statusmøder - er istedet for repræsentationsmøder/ formands 

netværksmøde?  

- Status mødet bør ikke kun være repræsenteret af formand, men af to 

bestyrelsesmedlemmer. 

- Der ønskes en uddybning af årsagen til ændring til status møde til 

landsmødet. 

 

g) Medlemskab: 

 

- Har direkte medlemskab af DDL så stemmeret? 

- lad være med at skrive med rødt - døvblinde/ dårlig synede kan ikke 

læse rødt skrift. 

- Der ønskes også direkte medlem af en døveforening uden DDL. 

Kontingents ændringer: 

 

- ønsker ikke kontingent stigning, så længe vi ingen lokale har her i 

Århus. 



 

3)  Henriette Bisgaard Andreassen holdt et oplæg om styrkebaseret 

undersøgelse, som hun er i gang med at lave for ÅDF. 

 

For at blive Danmarks bedste døveforening skal vi: 

 

1. Fokuserer på succes og hvad der fungerer 

2. Fokus på gode energier 

3. Fokus at rose hinanden og rose alt det, der fungerer 

4. Vi lærer af vores fejl = succes og ændring 

5. Success smitter = think positive 

 

Kort gruppe arbejde med, hvad vi synes er allervigtigst i ÅDF. Vi skulle 

vælge. 

 

1. humor og glæde 

2. Sammenhold/hjælpe hinanden 

3. Motivation 

4. Plads til alle/ligeværd 

 

Der vil være styrkebaseret kursus den 26. april for ÅDFs bestyrelse og 

udvalgs ledere. 

 

 

 

 


