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1. SOCIALE MEDIER:
●

Hjemmeside
Det hedder ikke længere ungdomspujle men foreningspujle. RH har søgt om
penge til hjemmeside. DDU tager det op og vender tilbage.
Vi skal ikke bruge Digital Ocean længere, da vi er skiftet til en anden. RH sørger for
at afmelde hos Digital Ocean.
Når vi har fået svar fra DDU, går vi videre med hvem der skal lave vores
hjemmeside. Vi har 2 muligheder, Ali (CWJ) eller en af RH’s forbindelse via.
hendes arbejde.

●

Ny mail adresse
RH har oprettet personlige mail til alle i bestyrelsen, men skal have fundet ud af
hvordan udfører det bedst. Suppleanterne får deres egne mail som de deler.
Vi skal også have en offentlig mail som ender på tegnbolgen.dk, således alle
tilmeldinger og kontakt går til vores fælles mail, og derefter bliver videresendt til
den rigtige person.
RH går videre med det for at få det hele på plads

2. MAIL:
●

Besøgsven - mail af Brit
Vi har modtaget mail fra Brit i forbindelse med asyl-projekt, om at de ønsker at
holde et oplæg hos os.
RH sørger for at sende mail til Brit om 3 datoer (14 sep/15 sep, 28 september eller
d. 17 november i forbindelse med pool-turnering og lørdagscafe). RH har ansvaret
for arrangementet

●

DDL: Stor Teamwork for handicappolitik i Vejle kommune)
Vi har modtaget mail fra DDL, da der afholdes teamwork for handicappolitik i
Vejle kommune d. 9 november. Desværre ligger det i skoletid/arbejdstid, så ingen
af os kan deltage. RM sørger for at svare dem og fortælle at vi desværre ikke kan

●

Iværksætteri-weekend Michael S
Arbejdsgruppen har sagt de gerne vil gøre det i oktober/november. Det er svært
at finde en ledig weekend, da vi er meget presset med arrangementer i forvejen,
så vi kan ikke love noget
Arbejdsgruppen tænker at de måske gerne gøre det i december eller vente til
januar/februar, men vil også gerne vide hvad reglerne er omkring det.
RH kontakter DDU og høre ad om det kan lade sig gøres at udsætte det til
januar/februar, da vi er ret presset med vores arrangementer i forvejen, og at de
var meget sent ud med handicappulje

●

PC-klub
PC klubben fra Fredericia har kontaktet os for at høre om de kan låne vores lokale
til deres bestyrelsesmøde d. 2 september.
Konklusion: De kan låne lokalet på samme vilkår som andre foreninger, dvs. de
betaler for leje pr. person, samt RM sørger for at åbne og lukke for dem. RM
kontakter dem

●

Lederkursus-reklame
DDU har spurgt om vi gerne vil reklamere for lederkursus, idet det er en
landsdækkende tilbud.
EM sørger for at give besked til NH ang. at hun skal reklamere for lederkursus

3. UDVALG:
●

Alle udvalgene

●

Aktivitetsudvalg (Camilla R. og Simone M.)
Standby. AU har sagt vi gerne må finde nye folk indtil de er klar igen, da Camilla er
på barsel og Simone er i USA. Vi føler dog ikke der er behov for at vi finder en
midlertidig Au. Vi har masser af ressourcer i bestyrelsen, så vi kan godt klare det
indtil de kommer tilbage

●

Barudvalg (Kenneth B., Daniel O., Mona T.)
RH har snakket med bar-lederen for at høre om hvem der sidder i BU. For at vi
kan få et overblik. Bar-lederen har lovet at han gerne vil sende listen over hvem
der sidder i BU og hvem der er frivillige. RH har stadigvæk ikke fået listen, men
hun rykker efter den
○

Shopbox
Bar-lederen siger han SNART er klar med Shopbox. men mangler den

lovede Ipad fra en anden, han siger han har rykket efter den flere gange.
RH har sagt til bar-lederen at han gerne må sige at det er bestyrelsen der
rykker efter Ipad’en . RH sørger for at arbejde videre med det
RH sørger for at aftale et møde med bar-lederen sammen med os
bestyrelsen, således vi kan få snakket om Shopbox
○

Drinkskort
Bar-lederen er færdig med at redigere i drinkskort, og han har lovet at
sende den til RH, således drinkskort kan blive produceret. Men RH har
stadigvæk ikke modtaget det. RH rykker efter den. Bar-lederen har
deadline indtil d. 7 september, således RH kan nå at producere det inden
Volley fest d. 3 november

○

Mere samarbejde med arbejdsgrupperne i forbindelse med drikkevarer
Bar-lederen ønsker et tættere samarbejde med arbejdsgrupperne
fremover i forbindelse med drikkevarer. Således man kan optimere salget.
F.eks. til bonde fest hvor vi bestilte fadøl, og samtidig solgte alm. øl i
flasker. Folk valgte naturligvis den billige øl. Det er sådan nogle ting som
Bar-lederen ønsker et tættere dialog med arbejdsgrupperne fremover.
Men det kræver også en indsat fra BU.

○

T-shirt og skjorte
Bar-lederen ønsker tshirt og skjorte, og har mange ideer. RH har sagt hun
gerne vil have ideerne før bestyrelsesmøde i dag, så hun kan fremlægge
ideerne til resten af bestyrelsen, men har ikke modtaget ideerne fra Barlederen, så vi kan ikke gå videre med det. Tager det op til næste
bestyrelsesmøde, hvis vi har fået materialerne

○

Dobbelt løn
Bar-lederen fortæller det er ofte svært at finde folk der gerne vil arbejde
efter kl. 23 til en fest, og folk der gerne vil aflevere drikkevarer til
Knivskarpt om natten. derfor er der en ide om at bar-løn bliver dobbelt op
fra kl. 23 til festen slutter, + dem der afleverer drikkevarer. I håb om at
der er flere der vil tage disse vagter.
Konklusion: Bestyrelsen godkender de dobbel løn efter kl. 23 + aflevering
af drikkevarer
RH giver besked til BU, og CWJ laver info-video om det

○

Nøglerne
BU vil gerne have en nøgle til Spinderihallerne, skabet og Knivskarpt, men
vi har besluttet at vi ikke synes de skal have en nøgle. Med en dialog kan
man komme langt, så hvis de er i god tid skriver til os at de gerne vil
tjekke dit og dat den dato, vil vi selvfølgelig gerne lukke op for dem, eller
sætte nøglen ind i bar-lederens postkasse, eller mødes for at udlevere

nøglen. Hvis de er gode til at aflevere nøglen tilbage efter brug, er det
bedre samarbejde.
RH sørger for at give besked til bar-lederen om vores beslutning

●

Coda-udvalg (Rikke M. og Mona T.)
Coda-udvalget har lige haft arrangement til himmelbjerg, og tidligere legeland.
Har snakket om at arrangere en tur til Den Gamle By i juletid + legeland i Horsens
i håb om at trække flere Coda + forældre medlemmer hos os.

●

Kreativ-udvalg (Patrizia)
Sker ikke så meget. Vi skal være bedre til at huske at bruge dem

4. ØKONOMI:
●

Under indtægter - “andet” - hvad dækker det?
Der er et punkt under indtægter, hvor der står “Andet”. Bestyrelsen vil gerne vide
hvad det står for. RM fortæller det er pengene fra den tidligere Vejle Døve
Forening. Navnet skal naturligvis ændres fra “Andet” til “Fusion”, således det er
nemmere for medlemmerne at forstå til generalforsamling

5. DDU/DDL/andre foreninger:
●

Døvefilm seminar den 8. september
RH skal med hen til seminaret, og vil høre om der er nogle punkter vi gerne vil
have der bliver taget. RH laver et opslag på FB omkring det, således vi kan dele
alles holdninger/tankegang

●

Globen Sport - DM fodbold
GlobenSport har skrevet en mail og spurgt om vi gerne vil sørge for baren til deres
DM fodbold i Århus d. 13 oktober.
Konklusion: Vi har ikke ressourcer til det, og derfor sender vi en mail til dem, hvor
vi takker for tilbuddet.
RM sørger for at svare Globen Sport

●

Absalon: Tine ang. den 3. november
RH svarer Tine og fortæller hvad vi har besluttet os for mht. prisen og bus. At vi
ikke kan give gratis adgang til Absalon, men at priserne er så billig i forvejen

●

Absalon: Tine ang. årshjul
Tine fra Absalon har spurgt om hun gerne må sætte vores arrangementer på
årshjulet hos Absalon.
Konklusion: RM svarer hende om at hun er velkommen til at tilføje vores
arrangementer, og at hun kan se dem på vores facebookside under begivenhed

●

DDU - lederkursus - d. 28-29 september
God ide at vi laver en vlog på Instagram om “hverdagen” i lederkursus, således

andre får et indblik i hvad det sker der, og måske får lyst til at deltage næste gang.
NV sørger for det.
NV laver også en video hvor hun opfordrer andre unge til at deltage til
lederkursuset
●

DDU - Ungdomsforenings seminar
Der er sket en del ændringer mht. ungdomsforenings seminar. RH har ikke
mulighed for at deltage alligevel, da hun skal til formandsnetværk møde. NH
deltager stadigvæk, og det bliver så enten EM eller NV der deltager i stedet for
RH. EM og NV undersøger om hvem der skal afsted

●

DDL - Repræsentantmøde 2018/DD3
DDL har sendt indkaldelse til repræsentantmøde d. 25 november (efter DD3).
Konklusion: TegnBølgen dækker alle i bestyrelsens deltagelse til
repræsentantmøde og DD3, da det giver gode kompetencer og fornemmelse for
hvad det foregår i DDL.
RM laver et opslag om hvem der vil med til repræsentantmøde og DD3, således
hun kan bestille og deltage. Om TegnBølgen skal dække bestyrelsens deltagelse
til rep. møde + dd3. Alle stemmer for at det bliver dækket af TB. RM laver et
opslag om hvem der vil med, og sætter deadline, således RM kan bestille og
betale

●

Viking - Deaf Sportsbar
Det bliver ikke gennemført i september måned. RH har snakket med formanden
fra Viking, og han fortæller de har fået at vide at de desværre ingen hal har i
september måned. Så derfor er vi nødsaget til at udsætte det til oktober eller
november. RH kontakter Viking og siger at vi kan d. 12 okt og 26 okt.. Deadline
søndag 30 september

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER:
August
Den 25. august

DDL-turne

September
Den 1. september
Alt går som det skal

Hawaii-fest (NV, EM, Patrizia Stabel)

Den 22. september

Vinsmagning

Den 29. september

Poseuddeling og bowling

Oktober
Den 7. oktober
Den 27-28. oktober

Katrine Gisigers foredrag (sundhed)
DDU ungdomsforenings seminar (NV + NH)

November
Den 3. november
Volley-fest
Vi diskuterer frem og tilbage om indgangspris og hvordan vi gør mht. arbejdsgruppen. Der
er styr på hvem der er i arbejdsgruppen.

Den 9. november
Dansk SprogNævn oplæg
Der er kommet en mail af Janne, hvor de siger de har snakket med Horsens Døveforening
og de er interesseret i at arrangere det sammen med os. Så der kommer flere info snart,
samt video i september. NV følger op på det
December
Ikke datosat endnu
- Poolturnering for både forår og efterår
RH spørger om der er andre, der kan hjælpe til med at lave program/pointsystem.
7. ANDET:
●

Persondataloven/Tilmeldinger
Man må ikke skrive folks navn på tilmeldingsliste ifølge den nye lov. Men RM
foreslår, at vi skriver, at når folk tilmelder ja, så opfatter vi det som et ja til
offentliggørelse, medmindre det er angivet et nej. Det bliver skrevet ind i
standardbeskrivelse til arrangementer.

8. EVENTUELT:
●

Næste møde
Den 7. oktober i Spinderihallen

●

Gefo
Det er en god ide at finde en dato hurtigst muligt, så vi er ude i god tid. RM sørger
for det.

●

VUF
RH henter listen den 6. september
RH, RM og CWJ henter poserne den 20. september

Mødet ophæves kl.22.31

