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NYT FRA DDU

Sommerens lækkerier!
Sommeren byder på mange spændende lejre! Vi har allerede nu nogle
datoer, vi kan fortælle jer, så I kan booke kalenderen til disse spændende
lejre!

LEJRE

Ridelejr, som i år vil, ligesom sidste år, foregå på Stejlbjerggaard i uge 29!
Det bliver en rigtig spændende ride-uge! Aldersgrænsen øges muligvis til
25 år! Flere oplysninger fås senere.

2012

Nordisk Junior Lejr foregår i år her i Danmark! Så DDU får en stor opgave
med at arrangere en spændende lejr for de 13-17 årige! Det vil foregå d.
9-14. juli. (uge 28).

æ Danske Lejre

Nordisk Ungdomslejr foregår i Norge denne gang. Datoen er booket til uge
29! Danmark kommer til at mangle døve unge, i den uge.

RIDELEJR

9-14 juli 2012 i Stejlbjerggaard

DDU’s sekretariat er ”genopstået”

3 LEA HYLDSTRUP BESTYRELSESMEDLEM

I 2012 bliver DDU faktisk 18 år gammel,
da DDU blev selvstændig i 1994. I DDU’s
sidste teenagerår er dens selvstændighed og uafhængighed samt evne til at
kunne klare sig gennem modgang blevet sat på prøve. I 2011 skete der mange
ting, mange spændende arrangementer
og lejre, skift af medarbejder, og der
blev stiftet nye klubber samt givet
endnu flere ideer til arrangementer og
klubber fremover!

Hvad man
ikke dør af,
bliver man
stærkere af
Men der skete også desværre noget
mindre godt, nemlig vores årlige tilskud
til drift blev af en større organisation
over os, DUF, annulleret. Dette tilskud
var altafgørende for driften i DDU,
nemlig betaling af husleje og aflønning
af kontoransatte, og annulleringen

betød, at vi i bestyrelsen måtte tage
den meget ubehagelige beslutning at
fyre medarbejderne, Søren Winkel og
eleven Tina Boss. DDU’s bestyrelse
måtte klare sig igennem alle opgaver,
som ellers var forbeholdt sekretariatet.
Bestyrelsen påtog sig flere roller i den
periode. DDU ankede sagen mod DUF,
som de behandlede i et stykke tid. Der
gik måneder før vi fik et svar fra dem
- svaret var heldigvis positivt, og vi fik
tilskuddet godkendt og kunne igen få
Tina Boss på halv tid og Søren Winkel
vil blive ansat igen i foråret.
Midt i det hele skulle DDU flytte til
et andet lokale på DDL, som nu giver
glæde midt i mørket, for de større
lokaler har store vinduer og døre ud til
den lækre gård, to store kontorborde
som vil blive brugt af Tina og Søren, og
endelig har det plads til et mødebord
til alle de frivillige og arbejdsgrupperne,
som kommer forbi DDU. Se mere inde
i bladet og se alle de lækre billeder,
hvis du ikke selv har muligheden for at
komme forbi DDU.
DDU er baseret på frivillige kræfter, hele
bestyrelsen arbejder frivilligt og alle arrangementer og lejre består af frivillige
arbejdsgrupper. DDU vil gerne under-

DDU’s tidligere politiske konsulent, Søren Winkel er vendt tilbage på deltid. Han arbejder nu 7
timer om ugen, frem til d. 31. marts. Hvorefter
han vil være på barselsorlov frem til d. 1. maj,
hvor han kommer tilbage på fuld kraft!
strege, at alle unge frivillige er guld
værd. Især vil vi gerne takke de unge,
som hjalp til i den mørke tid - uden jer,
ville vi måske ikke have klaret os! Allervigtigst er også vores ungdomsklubber, som også kører på frivillige hænder.
Dem vil DDU fokusere endnu mere på
i 2012. Vi glæder os til et spændende
2012 med samarbejde med mange
forskellige folk i både arbejdsgrupper og
ungdomsklubber, samt med masser af
besøg i det nye lokale!

DDU har også fået kontoreleven Tina Boss
Dideriksen tilbage på halv tid. Hun arbejder nu
18,5 timer om ugen for DDU og vil derfor være at
træffe hver torsdag og fredag, samt, om mandagen i ulige uger.
DDU ønsker sekretariatet velkommen tilbage!

Hvilken by er den bedste?
24-26 august 2012 i Arresø centret

OG FLERE

Hold øje med ddu.dk for flere lejre!

æ Nordiske Lejre

NUL

Nordisk Ungdomslejr
16-22 juli 2012 i Norge

Globen Ungdom LEVER!
Globen Ungdom LEVER forsat efter deres
generalforsamling fredag d. 13. januar, som blev
en stor succes. Mange af deltagerne i generalforsamlingen var meget interesseret i at redde
Globen Ungdom og styrke bestyrelsens gode arbejde, de viste et stor engagement og fik skabt
en ny bestyrelse! DDU ønsker Globen Ungdom
og dets nye bestyrelse stort tillykke!

Sammen står
vi stærkest
Afslutningsvis vil jeg komme med en
hilsen fra vores grand old Knud Søndergaard, som synes, at vi unge ikke
må glemme vores døveidentitet, og at
vi skal gøre alt for at bevare vores dynamiske energi og kræfter. Han glæder
sig til at se, hvordan DDU kan forsætte
i det lækre nye lokale med mange frivillige.

BYKAMP

NJL

Nordisk Juniorlejr
7-14 juli 2012 i Danmark

æ Europæiske Lejre

EBL

Europæisk Børnelejr
juni 2012 i Holland

NY Ungdomsklub!
DDU’s politiske konsulent har været dygtig, og han har i samarbejde med
Castberggårds job- og udviklingskonsulent, Jesper Ditlevsen, fået aftalt,
at Castberggård vil stifte en ungdomsklub, og på den måde være med til
at eleverne fra Navigator får lært, hvordan man begår sig i en demokratisk proces, og hvordan man driver en ungdomsklub. På den måde kan
vi få nogle dygtige og erfarne frivillige folk i fremtiden! Castberggårds
ungdomsklub havde deres stiftende generalforsamling d. 8. februar. DDU
ønsker dem velkommen hos DDU og glæder sig til at samarbejde med dem
og ønsker dem et stort TILLYKKE med oprettelsen af ungdomsklubben!

EUL

Europæisk Ungdomslejr
21-29 juli 2012 i Bosnien
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VEND MIG!

DDU’s kriseperiode

1) Have lokalforeninger eller lokalt arbejde i mindst 2 af de 5 danske
regioner.
2) Have mindst 150 medlemmer/deltagere under 30 år.
3) Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen,
og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder
som baggrund for behandlingen af ansøgningen.
4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en
ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af de medlemmer,
der har fulde medlemsrettigheder skal være under 30 år.
5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk
og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.
6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået ved:
a) Afgrænset medlems/deltagerkreds.
b) Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes/deltagernes
indflydelse på organisa-tionens arbejde.
c) Almennyttigt formål.
d) Der ikke må ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.
7) Organisationen skal være samfundsengagerende og/eller foreningsengagerende.
8) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne/deltagerne.
Stk. 2. Det en forudsætning for, at det lokale arbejde kan medregnes i tilskudsgrundlaget, at der er regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens
vedtægter. Intet lokalt arbejde kan indgå i ansøgningsgrundlaget
i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation. Paraplyorganisationers medlemsorganisationers arbejde anses også som værende lokalt arbejde i paraplyorganisationen.
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Velkommen til!

Nu har vi gårdhaven, toiletterne, køkkenet, det lille mødelokale, det store
mødelokale og garderoben tæt på os!
Det passer os rigtig godt, når vi holder
events sent om eftermiddagen, som
DDU oftest gør. Endestationen er helt
perfekt for os!

DDU's nye lokale

§ 29.
For at være tilskudsberettiget i henhold til dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:

3 LEA HYLDSTRUP

Vi har valgt at bruge halvdelen af overskuddet fra de tre måneder, vi stod
uden sekretariatet, på en

Regler fra DUF for Ungdomshandicaporganisationer

Vi har indrettet vores lokale med 2 kontorpladser til sekretariatet samt et bord
og en sofa, der kan bruges til små møder
og til alle de frivillige, der nu pludselig
skal aflægge kontoret og DDU et besøg
og arbejde et stykke tid. Lokalet er vir-

Den 12. december 2011 var en glædelig
dag, vi fik en tidlig julegave fra DUF, hvor
de endelig bevilligede driftstilskuddet
for 2011 på baggrund af de nye oplysninger i sagen. Den dag var vores mørke
periode ovre, og vi var alle sammen lettede.

DDU – sammen står vi stærkest!

Det nye lokale ligger som ”endestationen” i bygningen. Altså længst væk
fra hovedadgangen som muligt. Men
det er det optimale lokale for DDU &
vores medlemmer. Vi har loftshøje vinduer langs en væg, hvor der er døre og
en fantastisk mulighed for at gå ud om

Kort efter afslaget havde bestyrelsen
bestyrelsesmøde, hvor vi skulle finde ud
af, hvordan sekretariatets arbejdsopgaver skulle fordeles til hvert bestyrelsesmedlem, og hvad vi skulle gøre med
hensyn til afslaget. Vi besluttede i enighed at anke afslaget, da vi mente, at vi

Vores kontorelev, Tina Boss Dideriksen,
blev genansat kort efter, men på nedsat
tid. DDL overtog resten af hendes timer.
Vi fra DDU’s bestyrelse er glade for at
beholde hende på trods af vores krise.
Vores politiske medarbejder, Søren Kyu
Winkel, havde under kriseperioden et
barn på vej, så han tog orlov. Søren tog
et andet arbejde som informationsmedarbejder hos DDL’s arbejdsmarkedskampagne ”Slip Fordommene”. Efter vi har
fået vores tilskud bevilliget, har vores
politiske medarbejder sagt ja til at arbejde nogle timer for DDU udover hans
arbejde hos arbejdsmarkedskampagnen. Dette er vi meget glade for.

klubpulje, hvor vores klubber kan
søge om tilskud til arrangementer, aktiviteter og andet. Vi fra DDU’s bestyrelse
ønsker klubberne det bedste og vil gerne være med til at støtte dem, for uden
dem ville DDU ikke eksistere
Vi vil gerne takke alle vores medlemmer, som har vist sympati og støtte. Vi
vil også gerne takke DDL for deres hjælp
med hensyn til vores anke. Vi vil også
gerne takke DUF for at have bevilliget
DDU’s driftstilskud.

sommeren til en hyggelig gårdhave med
masser af borde, stole & bænke. Måske
kunne vi holde en sommerfest ude i gården? Mulighederne er mange, og vi glæder os til at benytte os af dem!

Den 5. oktober var en særlig dag. Sekretariatet modtog en e-mail, hvori der
stod, at DUF havde besluttet ikke at
give os penge, da de mente, at DDU ikke
opfylder kravene i henhold til loven omkring, hvordan tipsmidlerne skal fordeles. Sekretariatet sendte straks beskeden videre til bestyrelsen og indkaldte
til et hastemøde samme dag. Bestyrelsen besluttede med det samme at afskedige sekretariatet på grund af vores
økonomiske situation. Sekretariatet var
forstående over for situationen.

havde opfyldt kravene
til loven, så vi burde modtage tilskuddet. Vi lavede anken i samarbejde med
DDL og vi er meget glade for samarbejdet med DDL.

DDU har fået nyt lokale hos DDL! I december var der en omflytning sat i gang
af DDL, og det medførte som sagt, at
DDU fik nyt lokale.

Som mange
af jer allerede ved, så har DDU haft en
mørk periode fra oktober til december
2011, efter at DUF (Dansk Ungdoms
Fællesråd) mente, at DDU ikke opfyldte
tipsreglernes krav og dermed afviste at
give et driftstilskud for 2011 Dette kom
som en overraskelse hos os i DDU. Men
mange af jer har ikke hørt om, hvad vi
fra DDU’s bestyrelse og sekretariat har
gjort under kriseperioden. Derfor vil vi
bruge denne side til at fortælle jer historien om en krise, og hvordan vi kom
ud af den.

kelig blevet til et hyggeligt sted for os
alle sammen.

3 BENJAMIN TROCK
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LGentlemen’s Finest
3 FREJA LILJA-NIELSEN

GF klubben er for unge døve mænd mellem 18-30 år. Hvad der gør klubben så
specielt macho, er de sporty aktiviteter,
finere selskaber i jakkesæt, herreture
til evt. ølbryggerier/vinsmagning, byture/fester og meget mere. Ens for alle
emner er, at det er forbudt for kvinder!
Dog undtaget ved særlige fester, hvor vi
selvfølgelig vil få kvindelige gæster. Jeg
behøver vel ikke at forklare, hvad det
betyder?
Klubben er som skabt til den perfekte
drengerøv, så hvad venter du på?
Således står der på Gentlemen’s Finest
hjemmeside, og selvom jeg er af det
modsatte køn, så kan jeg da sagtens se,
hvad der er så tillokkende ved GF. Men
for at få at vide, hvad der helt præcist
lokker de unge mænd mellem 18-30, har
jeg interviewet Charly Witt, som har været medlem siden marts 2011.
Hvor hørte du først om Gentlemen’s Finest?
Jeg hørte om Gentlemen’s Finest fra
Jeppe Vestenaa – ham, der har stiftet
klubben. Han foreslog mig at være med
for at kunne være mere sammen med
alle de dejlige herrer.
Hvorfor valgte du at blive medlem af
netop denne klub? - Hvad har den at tilbyde, som ingen andre har?
Jeg ville være med i klubben, fordi det jo
er fedt, at der er en klub med kun herrer.
De tilbyder virkelig mange forskellige
fede arrangementer – jeg er ikke sikker
på, om jeg må fortælle, hvad for nogle
de har arrangeret, så hvis du vil vide
mere, må du gå ind på deres hjemmeside og tjekke.
Hvilke forventninger har du til GF i
2012?
Jeg har ingen forventninger. De lever
op til meget mere, end hvad jeg havde
forventet, så jeg tror på, at de vil skabe
noget nyt og rigtig fedt i 2012
Kommer du tit i klubben?
Nej, i 2011 var der nogle uheldige tidspunkter, hvor de valgte at arrangere et
arrangement en aften, hvor de fleste

ikke havde tid. Men dog, GF er ikke som
Absalon eller lignende, hvor man kommer til et sted hver fredag, da vi ikke har
et fast sted at være.
Hvad skal din klub gøre for, at du vil
komme der oftere? Og synes du, at GF
gør det godt nok?
GF skal ikke gøre noget for at tilpasse
sig medlemmernes planer hele tiden. De
arrangerer noget en dag, og så må vi selv
beslutte, om vi kan/vil komme eller ej.
På den måde har GF gjort mere end nok
for at få mig til at komme med.
Hvad kan du ikke lide ved din klub? –
hvis der er noget.
Jeg har ikke noget, som jeg ikke kan
lide ved klubben – som sagt, de
gør mere end nok.

Faktaboks om Gentlemen’s Finest:
Gentlemen’s Finest er stiftet den 11. februar 2011 af Jeppe Vestenaa og har hele
tiden været en klub under Danske Døves
Ungdomsforbund.
Herreklubbens formål er at dygtiggøre
og udvikle unge mænds samvær og sociale færdigheder.
Arrangementer:
Gentlemen’s Finest holder kortene tæt
ind til kroppen og vil ikke fortælle, hvor
meget og hvad der er arrangeret indtil
videre, men på hjemmesiden kan man
dog se, at der indtil videre har været en
åbningsfest, pokerturnering og julefrokost.
I år holder de indtil videre:
Generalforsamling den 4. februar 2012.
Den 5. til den 6. februar 2012 afholder de
i samarbejde med Absalon et helnatsarrangement, hvor de skal se Super
Bowl XLVI.
Den 10. marts 2012 holder de medlemsmøde med optagelsesritualer. (gad vide,
hvad det er for nogle ritualer?)

Ved du, hvad din klub laver? Er de
udadvendte nok til at fortælle dig
om arrangementer, problemer eller lignende?
Ja, der er altid information om,
hvad de har diskuteret (bestyrelsen red.), og alle medlemmer kan
altid komme med vores ønsker,
hvor de derefter ser på, om de
kan få det realiseret. Desuden vil
bestyrelsen altid komme til medlemmerne, hvis der er problemer
eller lign.

Forkvinde af en klub
LGloben Ungdom
3 FREJA LILJA-NIELSEN

Kært barn har mange navne, som man
siger. Globen Ungdom har gennem tiderne haft fem forskellige navne. Globen Ungdom blev stiftet i 1969, samme
år, hvor Neil Armstrong gik på månen
som det første menneske, hvilket inspirerede, da der skulle vælges navn til
den nye ungdomsklub, for klubben fik
navnet ”Apollo, Ungdomsklub for døve
i Århus”. Mellem 1975 og 2003 blev navnet skiftet fire gange for til sidst at ende
som ”Globen Ungdom”, hvilket har holdt
lige siden.

startede som 1. bestyrelsesmedlem,
men nu har jeg lært, at man ikke skal
have for høje forventninger, for det fylder meget. Det skal det jo ikke, når det
er frivilligt arbejde.
Så er det bedre at tage en ting af gangen, hvilket gør, at det er nemmere at
overskue det hele. Nu har jeg kun én
forventning, og det er at få Globen Ungdom til at køre, selvom det er på lavt
blus. Vi skal have nogle ting på plads
først, før vi kan have nogle forventninger til klubben.

Jeg har som sjællænder aldrig været i
Globen Ungdom, og jeg er derfor meget
nysgerrig omkring, hvad der sker i klubben. Det kunne jo være der, jeg skulle
tage hen, hvis jeg beslutter mig for at
flytte til Jylland på et tidspunkt. Jeg har
derfor interviewet Kristina Stackelies
ultimo 2011.

Kommer du tit i klubben?
Nej, ikke på det sidste. Da
jeg boede i Århus, kom
jeg ofte, hvis der blev arrangeret et eller andet.
Men nu har vi ikke nogle
lokaler mere, så vi har
ikke et sted at være.
Men når vi engang får
fat på et lokale, vil jeg
komme meget tit, fordi
det er et af de steder,
hvor man møder døve
mennesker på kryds og
tværs.

Hvor hørte du først om Globen Ungdom?
Et rigtigt godt spørgsmål, for det kan
jeg ikke rigtigt huske. Jeg tror, jeg først
hørte om klubben, da jeg besøgte nogle
venner i Århus.

Du har valgt at få tatoveret GF’s
logo på dit lår med dit medlemsnummer. Er der en bestemt grund
til det?
Jeg fik lavet min tatovering, da jeg
er stolt af klubben, og fordi jeg vil
have et godt minde fra min ungdom, når jeg bliver gammel.
Charly Witt

Hvorfor valgte du at blive medlem af
netop denne klub? - Hvad har den at tilbyde, som ingen andre har?
Jeg har aldrig været medlem af klubben,
før jeg blev 1. bestyrelsesmedlem sidste
år, og i år er jeg forkvinde for klubben.
3U ligger tættest på mig, men de arrangerer kun fester, og det er ikke altid, jeg
har lyst til at deltage. Globen Ungdom
er den eneste klub i Jylland, jeg kender,
som arrangerer andet end fester, f.eks.
foredrag, udflugter og hvad vi nu har lyst
til. Men Globen Ungdom har dog stået
stille i lang tid, så der er ikke blevet arrangeret noget. Absalon ligger desværre
alt for langt væk, og det koster penge
hver gang at skulle rejse frem og tilbage,
så jeg kommer kun forbi, når jeg i forvejen er i København.
Hvilke forventninger har du til Globen
Ungdom i 2012?
Jeg havde mange forventninger, da jeg

Synes du, at Globen
Ungdom gør det godt
nok?
Ja, det gør vi. Dem,
som ikke er en del af
bestyrelsen, mærker det ikke, og ved
heller ikke, hvad der
foregår. Men det
er en ting, som jeg
gerne vil lave om på
- folk skal vide og
fornemme, at vi gør
vores bedste, at vi
gør, hvad vi kan.

Ved du, hvad din klub laver? Er de udadvendte nok til at fortælle dig om arrangementer, problemer eller lignende?
Jeg er jo selv en del af Globen Ungdoms
bestyrelse, så jeg ved, hvad der skal ske,
og hvad vi laver, men som førnævnt,
kører klubben på et lavt blus nu, og forhåbentlig går det op ad igen på et tidspunkt, så der kan arrangeres alt det, vi
havde tidligere. Jeg har ikke oplevet, at
folk kommer med forslag til et eller anden arrangement, men til gengæld har
jeg oplevet, folk kommer med sine meninger om klubben og alt det, som hører
til.

Kristina Stack
elies

Hvad kan du ikke lide ved din klub? –
hvis der er noget.
Der er ikke noget, jeg ikke kan lide. Der
er bare nogle småting, der skal laves om.
Der er altid noget, der kan forbedres.
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3 FREJA LILJA-NIEL

Vi har alle sammen for nyligt oplevet, at klubber nedlægges. Måske på grund af
medlemsnedgang, faldende
interesse eller en doven bestyrelse. Men vi oplever også,
at der opstår nye klubber, fordi medlemmerne ønsker det, og der er kommet
interesse indenfor et nyt område. Dette
har givet os lyst til at sætte vores fokus
på døves klubber i Danmark, hvor vi vil
vide, hvad DDU forventer sig af klubberne. Vi bringer her et interview med
DDU’s politiske konsulent, Søren Winkel, hvor vi spørger om hans rolle overfor
klubberne.
Hvorfor er klubberne så vigtige for
DDU?
De er først og fremmest vigtige for unge
døve i Danmark på det sociale, kulturelle
og politiske plan. Det skal sikre, at unge
døve har valgmuligheder samt sikre
DDU’s eksistens. Det vil i hvert fald gøre
hele situationen mindre følsom mht.
DDU’s driftstilskud. Ungdomsklubberne
sørger for, at unge døve kan mødes og
udveksle forskellige oplevelser og erfaringer igennem forskellige aktiviteter.
DDU sørger for at sikre unge døves levevilkår i Danmark med politiske tiltag
i samarbejde med bl.a. Danske Døves
Landsforbund.
Hvad prioriterer du højest i en klub?
Vi har ingen faste prioriteter, idet ungdomsklubberne har forskellige behov
for, hvordan de vil bruge mig og DDU’s

...takket være
de unge menneskers lyst og
engagement til at
skabe noget..
bestyrelse. Vi ønsker først og fremmest
at tilbyde ungdomsklubberne en mulighed for at benytte sig af mig til at løse
10
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en eller flere problemstillinger.
Når vi assisterer en ungdomsklub,
sker det altid efter empowerment-princippet, hvor vi sætter
det efterhånden større ansvar for
en klub over på medlemmerne,
så de kan blive mere og mere
selvstændige. På den måde sikrer vi os,
at de kan være selvhjulpne efter endt
assistance.

Vil du så begynde at omstrukturere
klubberne?
Nej, jeg skal ikke blande mig i, hvordan
strukturen skal være i ungdomsklubberne. Jeg kommer kun med situations-

Ungdomsklubberne sørger for,
at unge døve
kan mødes og
udveksle forskellige oplevelser og
erfaringer...

hov, de har, så som udgangspunkt hjælper jeg dem med ALT.
Hvad kan klubberne forvente af dig og
du af dem?
De skal vide, at de altid er velkomne til
at kontakte mig til enhver tid om ALT.
Derefter kan vi udarbejde en konkret
plan for, hvordan vi skal gribe den aktuelle problemstilling an. Det skal først og
fremmest ske efter ungdomsklubbens
ønsker og behov.
Jeg fungerer først og fremmest som
rådgivende organ for ungdomsklubberne med mulighed for at tilbyde min
arbejdskraft, såfremt en problemstilling
kræver tid og/eller ressourcer.
Min forventning til klubberne er baseret på, hvilke ambitioner og behov den
enkelte ungdomsklub har. Jeg har ikke
samme forventning til alle ungdomsklubberne, idet ikke alle har samme
forudsætninger for en velfungerede forening med faste aktivitetstilbud.

Hvor ser du klubberne om 5 år?
Jeg er optimistisk og tror på, at der fortsat findes et godt og dynamisk ungdomsmiljø på det tidspunkt trods den
voksende CI-udvikling. Jeg håber også,
at DDU kan tiltrække unge med CI til at
indgå i miljøet.

bestemte råd og hjælp, som er målrettet den pågældende klubs medlemmers
ønsker og behov.
Hvordan vil du hjælpe nye klubber på
banen?
Vi afsøger områder for ungepotentiale,
og opfordrer dem til at overveje at oprette en klub. Det er indtil videre lykkedes at oprette to ungdomsklubber i hhv.
Hedensted og Fredericia, takket være de
unge menneskers lyst og engagement
til at skabe noget, hvor de selv kan være
med til at gøre deres indflydelse gældende.
Hvad er din vision med klubberne?
Jeg arbejder først og fremmest for hver
enkel klubs bestyrelse, så det er deres
visioner, jeg følger, ikke mine egne. Jeg
arbejder med klubberne efter hvilke be-

Søren Winkel

ANNONCE

VOXPOP

12K opdagede bloggen
og kontaktede DDU med
interesse i et samarbejde
om projektet.

WIGN projektgruppe
etableres.
Projektgruppen tog til en
workshop på Castberggård om WIGN.

WIGN projektgruppen
afholdte en miniworkshop
med betaversionen af
WIGN.
Feedbacks gives til
programmører bag WIGN,
Resolv’d.

WIGN projektgruppen
fik en smagsprøve på
WIGN. Siden blev testet
og gennemtjekket. Der
opdagedes nogle børnesygdomme, så den blev
sendt til justering igen.

WIGN projektgruppen inviterede nogle af DDU’s medlemmer til miniworkshop.
Der var stadig nogle små
børnesygdomme, så den blev
atter sendt til justering.

WIGN blev endelig færdig

Er WIGN blevet, som du havde forventet?
Kenneth: Lige nu er konceptet større,
end jeg havde forestillet mig, da jeg begyndte med ideen, takket være workshoppen. Studerende og tolke mødte
op for at komme med ideer og forslag
til, hvad WIGN skal have. Der var mange gode ideer, som jeg aldrig ville have
tænkt over alene. Nu er jeg glad for, at
flere var sammen om det.

WIGN release party
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Hvad synes du om ideen bag WIGN –
godt eller dårligt?
Olivia: Rigtigt godt, fordi vi alle har brug
for et forum, hvor vi kan tale om tegnsprog og dele det med hinanden. Så jeg

Hvordan fik du ideen?
Kenneth: Ideen kom, da jeg gik på HTX,
hvor jeg oplevede, at der blev stillet
større og større krav til min formidling af
faglige ord. Jeg skulle have fuldstændigt
styr på hvert eneste ord. Det blev et problem, for der fandtes ikke noget tegn for
ordene, jeg kunne bruge. Jeg vil hellere
have en flydende eksamenspræsentation end at hakke i det, fordi jeg skulle
stave hvert eneste ord. Jeg fandt ud af,
at min tolkeudbyder har en tegnbank,
hvor de delte tegn med hinanden, men
det er desværre kun til intern brug. Så
opdagede jeg, at der er flere selvopfundne tegn for ét begreb, og det er ærgerligt,
at vi ikke kunne dele det med hinanden.
Så begyndte jeg at snakke om det med
mange andre døve, og sidenhen blev det
til en diskussion på DDU’s blog.
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Kenneth Andersen skrev på DDUs blog
om manglen på den åbne tegnbank.
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Og så sendte vi lige nogle journalister ud
ifm receptionen for at spørge folk, der
deltog i receptionen, hvorfor de deltog,
og hvad de synes om det.

Hvad forventer du af WIGN og hvorfor?
Olivia: Jeg forventer, at alle vil bruge det
og med tiden være med til at forbedre
det. Det er en lettelse at have flere
tegn på et enkelt dansk ord samlet på
et sted, så alle bedre kan acceptere en
persons tegn.
Coilin: Jeg forventer, at WIGN en dag har
potentiale nok til at være internationalt.
Så mennesker, der bruger tegnsprog,
verden over kan have noget at dele med
hinanden og udveksle hinandens tegnsprog.
Kenneth: Jeg forventer ikke noget specielt af WIGN, men jeg håber og krydser
fingre og tæer for, at alle folk – studerende såvel som færdiguddannede
– sørger for at uploade mindst 10 tegn
hver til WIGN. Og at man skal trykke på
hjertet for at tilkendegive, at man synes
godt om og bruger dette tegn. Jeg håber
også at se, at man ikke er bange for at
lægge tegn ud, så flere kan følge trop.
Man skal ikke lade sig hæmme, for formålet med WIGN er at dele tegn med
hinanden.
Det er dermed i hvert fald to ting, jeg håber meget på at se hos folk med faglig

r2

Hjemmesiden kan ses på www.wign.dk.

håber, at alle vil bruge WIGN aktivt. Det
er ikke noget dårligt i det indtil videre.

be

Det var på workshoppen, at det blev besluttet, at projektet skal hedde WIGN
(en sammensætning af WIkipedia og
SiGN). Dette blev starten på et fantastisk projektarbejde, der har resulteret i
en flot hjemmeside.

Kenneth Andersen, 22 år
Student i 2011, HTX på
Frederiksberg. Idemanden
bag WIGN.
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En varm augustdag afholdt DDU og 12K
så i fællesskab den første workshop på
Castberggård, hvor hensigten med workshoppen var, at alle skulle blive klogere
på, hvordan projektet skal køres. Der
blev diskuteret, hvordan hjemmesiden
skal se ud, og hvad der er optimalt for
anvendelsen af hjemmesiden. Der blev
også afholdt nogle styregruppemøder,
hvor DDU og 12K mødtes og diskuterede
hjemmesiden.

Og så skete der noget. På en nok så dejlig forårsdag så en af medarbejderne
på tolkefirmaet 12K DDU’s blog og de
sendte en mail til DDU, hvor de tilbød et
samarbejde om at lave hjemmesiden.
DDU var meget begejstret for tilbuddet
og takkede ja.
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Men hvorfor fejres der egentligt? Hvad
er WIGN for noget? Jo, her er lidt historie
bag projektet WIGN.

Oprindeligt hed projektet ikke WIGN
men ”Tegnsprog uden grænser”, og det
startede med en ide fra en af DDU’s
medlemmer. Idéen havde han nævnt på
DDU’s blog, og det kom der nogle store
og livlige diskussioner ud af. Det viste
sig, at døve har udtrykt deres frustrationer for mangel på tegn for danske
fagudtryk. DDU ser dette som et stort
problem. DDU ønskede derfor en tegnsprogsbank, hvor døve studerende kan
udveksle tegn. Målgruppen for dette
projekt er primært døve studerende,
men DDU syntes, at projektet skal være
åbent for alle. Med alle menes der alle,
idet DDU mener, at tegnsprogtolke også
kan drage stor nytte af projektet.
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På sådan en kølig dag som onsdag den
25. januar holdtes der en reception
kaldet WIGN release party, hvor såvel
unge døve som voksne hørehæmmede
deltog. Tolkebrugere, tegnsprogstolke,
døvekonsulenter, tegnsprogsundervisere med flere deltog også. Det var alle
folk, der på en eller anden måde har
med tegnsprogsmiljøet at gøre. WIGN er
nemlig et forum, som alle, der er i berøring med tegnsprog, kan få udbytte
af. Receptionen afholdtes to steder
samtidigt, det ene i Århus og det andet
i København. Det kunne lade sig gøre
takket være internettet. Man kunne se
hinanden live. Dog var der faktisk også
et tredje sted, der fejrede WIGN, nemlig Bruxelles i Belgien, hvor WIGN’s idégrundlægger, Kenneth Andersen, deltog
via videosamtaler på internettet, der
blev vist på en storskærm.

Hvor meget vil WIGN komme til at betyde for dig?
Olivia: Ret meget. For jeg er studerende
på Københavns Universitet, og der er
lagt meget vægt på faglige udtryk. Det
vil også være dejligt, at vi med WIGN
undgår diskussioner om, hvilket tegn
der er rigtigt eller forkert med tolken.
Coilin: WIGN vil få en stor betydning
for mig, fordi jeg studerer matematik
på DTU, og det vil være meget rart at få
tegn på de matematisk faglige ord. Jeg
vil bruge WIGN meget ofte, absolut.
Kenneth: Det vil betyde meget, for jeg
ønsker ikke at få vide, at nogle har fået
en lav karakter pga. mangel på brug af
faglige ord, bare fordi det kan være for
nervepirrende at stave det rigtige ord
under en eksamen, eller at tolken ikke
har opfattet det rigtige ord, fordi der
ikke er et tegn for det. Med WIGN vil
man få en flydende kommunikation
med faglige udtryk uden at blive nødt til
at stoppe op og stave.
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3 COILIN BOYLAN JERITSLEV & TROELS MADSEN

Coilin B. Jeritslev, 23 år
Studerende i matematik, Danmarks Tekniske
Universitet. Formand for
DDU’s bestyrelse og deltager i
arbejdsgruppen bag WIGN

viden: uploadning af tegn og at de trykker på tegnets hjerte.
Hvad er din vision med WIGN i fremtiden?
Kenneth: Min vision med WIGN er, at
den skal være anerkendt og accepteret for sin troværdighed. Brugerfladen
skal være tilgængelig for alle, fx computere, tablets og i apps og widgets på
smartphones. Man skal have mulighed
for at slå nogle tegn op og dele dem med
sin tolk, så man er klar og velforberedt
til at holde fx et oplæg. Det vigtigste er,
at der ikke skal mangle noget fagtermer
på dansk tegnsprog. WIGN skal være et
selvfølgeligt værktøj til lettere tilgængelighed.

De
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Olivia T. Egeberg, 22 år
Studerende i film- og
medievidenskab, Københavns
Universitet

3 KLARA DANØ

WIGN har været World
Wide i en uge. Brugerne
har uploadet over 100
tegne til tegnsprogsencyklopædien
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Globen Ungdom længe leve,
stadigvæk!

Klue Hmejnmdoref
af Juli

3 LEA HYLDSTRUP

JABBER. JELLY. JIMP. JUDICIOUS. JACKANAPES. JENNETING. JINKS. JUICY. JACKPOT. JEST. JIVE. JEOPARDIZE. JAMMY. JOCULAR. JETSET. JANNOCK. JUMPY. JAUNT. JOINTLY. JOKER. JAWBREAKER. JEUNEPREMIER. JOLLY. JUSTICE. JAYWALK. JIBBER. JOVE. JAZZ. JEWELLERY. JUVENILE. JEJUNE. JIG. JUBILANT.
JOY.

Fredag den 13. januar varslede der hele
Danmark en uungåelig trist nyhed.
Globen Ungdom havde varslet deres
lukning på grund af faldende medlemskab samt ingen opbakning og mange
aflyste arrangementer.

JUST JULIE
Hej! Jeg hedder Julie. Mit tegnnavn starter med tegnet for
JULI og så afslutter man tegnet
med et ”e” bagefter. Jeg fik mit
tegnnavn af mine forældre, da
jeg var barn. Men hvad laver jeg
her? Og med en klumme? Visualis har jo fået en ny redaktør,
og han gav mig denne ære med
at skrive en klumme til Visualis.
Jeg syntes, det kunne være sjovt
at have en klumme, hvor jeg
frit kan skrive, hvad jeg vil. Jeg
har en billedblog, hvor jeg blogger inspirationsbilleder, der kan
fremme min kreativitet, derfor
blev jeg spurgt. Men nu tænker du sikkert på, hvem jeg er?
Det kan være rart, at jeg præsenterer mig selv, for du kommer fremover til at møde mig i
hvert Visualis-nummer. Jeg er
døv, 25 år og opvokset i Aalborg.
Bor nu i København, hvor jeg
læser E-Design på Københavns
Erhvervsakademi. Min uddannelse består af entreprenørskab
og design. Derfor rummer innovation og kreativitet en stor
del af mit liv for tiden. Jeg sad
i DDU’s bestyrelse fra 2008 –
2011, og det var en af de bedste
ting, jeg har gjort. Jeg har været
(og er stadig) med i forskellige
ad-hoc projekter, hvilket gør det
hele mere spændende. Jeg blev
student i 2008 på Frederiksberg
Gymnasium og gik på Frontrunners på Castberggård fra 2009
– 2010. Det var en fantastisk
tid med internationalt netværk.
Jeg har haft forskellige jobs,
bl.a. praktik hos DDU, pædagogmedhjælper hos Skolen på
16
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Kastelsvej og mange flere. Men
nu behøver jeg ikke opremse alt
fra mit CV! Ellers springer I simpelthen bare over min klumme
– og det går ikke! Jeg vil gøre
klummen spændende at læse
og også give dig noget at reflektere over.
Jeg har gået rundt og tænkt over,
hvad dette nummers klummes
emne skal være. Til sidst kom
jeg frem til kreativitet. Som
sagt er kreativitet en stor del af
mit liv, så det skal være dagens
emne. Jeg har altid gået rundt
og troet, at jeg ikke er kreativ. At
jeg er en spasser til alt det med
kreative ting. Jeg kan ikke tegne
eller male. Jo, jeg kan tegne en
hest. En slags ”tændstik hest”.
Ikke et smukt syn. Men billeder
og malerier inspirerer mig altid.
Jeg elsker at tage på fotoudstillinger og reflektere over, hvad
billederne formidler. Da jeg gik
på gymnasiet, var billedkunst et
af de mest interessante fag, og
jeg fik også topkarakter for det.
Men jeg tænkte ikke mere over
det. Under mit sabbatår måtte
jeg finde ud af, hvad jeg vil lave i
fremtiden. Men jeg var en smule
fortabt, for jeg ville mange ting.
Jeg ville være dyrlæge, men jeg
er absolut en spasser til matematik og kemi. Så det var ikke
smart. Så jeg googlede forskellige
uddannelsesmuligheder,
og kunsthistorie dukkede op.
Jeg følte, at det sagde ”klik”, så
jeg søgte ind og blev optaget.
Kunsthistorie handlede jo ikke
om at være kreativ, så jeg tro-

ede, at det kunne være godt.
Men efterhånden opdagede jeg,
at det ikke var lige mig, så jeg
droppede ud.
Men hvad så nu? Jeg anede slet
ikke, hvad jeg ville. Så jeg googlede igen. Du ved sikkert, at
Google er din bedste ven. Det er
det i hvert fald for mig! Jeg kom
frem til E-design. Men en stor
del af uddannelsen indebærer
at være kreativ, så jeg turde faktisk slet ikke søge ind, for jeg
er jo ikke kreativ. Det vil blive
pinligt at sidde sammen med
kreative folk, der har nye ideer
hele tiden, og jeg ingen. Og jeg
kan ikke tegne! Næ nej! Og de
krævede en optagelsesprøve!!!
Endnu større - næ nej! Jeg turde
ikke! Men jeg syntes, at uddannelsen lød utrolig spændende.
Uddannelsen indeholder også
entreprenørskab, hvilket interesserer mig. Men design.. Kreativitet.. er ikke mig! Men så kom
jeg i tanke om, at jeg en dag
havde snakket med en ven, der
sagde, at alle kan lære at være
kreativ. Jeg var uenig og mente,
at det skulle være medfødt.
MEN! Jeg søgte alligevel ind. Og
blev indkaldt til optagelsesprøve. Da jeg sad i skolens lokaler
og skulle gennemføre optagelsesprøven, sad jeg og tænkte –
Gud, hvad har jeg nu gjort?

J

Fortsættelse følger….. følg med
i næste nr.!

DDU sendte Lea Hyldstrup sammen
med vores nye politiske konsulent, Søren Kyu Winkel, som er tilbage hos os 7
timer om ugen. DDU ønsker helst ikke

at Globen Ungdom bliver lukket, da det
ville være sværere at åbne den igen i
fremtiden, end hvis den bliver kørt på
lavt blus med færre aktiviteter. Der deltog små 15 personer i alt inkl. Simon Bak
som dirigent og Helle Rasmussen som
referant. De var begge gamle Globen
bestyrelsesmedlemmer

for flere år siden. Globens bestyrelsesmedlemmer, Elisa Hansen,
Trine Brinkmann & Kristina Stackelies var der alle. Det var faktisk
kun 5 medlemmer af Globen, som
var til stede, nemlig hele bestyrelsen og 2 udenfor. Resten var
ikke medlemmer, så hele aftenen
blev afgjort med kun 5 stemmer.
Flere punkter på dagsordenen
forløb
uden
kvaler, men så nærmede vi os punkter
som kontingent, lukningen og nye bestyrelsesmedlemmer,
og så blev det helt
spændende. Kontingentet blev nedsat
fra 300 kr årlig til
150 kr årlig - og dermed fik Globen Ungdom fordoblet sine
medlemmer, fra 5 til
10 medlemmer på
samme aften! 150 kr
årlig er jo nærmest
ingenting, og alle
deltager jo i mindst
et arrangement fra Globen Ungdom - så
det skulle blive let at få flere medlemmer i løbet af året.
Omkring lukningen fik DDU
talt med Globen Ungdom
om at ændre det til, at man
blot lægger klubben lidt på
hylden med kun få arrangementer om året og hermed
færre bestyrelsesmøder,
så den nye bestyrelse
ikke skal føle sig presset.
Da det blev tid til at vælge nye bestyrelsesmedlemmer, vandt Kristina
Stackelies formandposten frem for den forhenværende Elisa Hansen.
Trine Brinkmann blev på
sin post og Kasper Frank
fik så Kristina Stackelies’
tidligere bestyrelsespost.

André Jensen deltog også på generalforsamlingen, men da han ikke havde
stemmeret, udnyttede han lige situationen til at lave updates på Facebook.
Pludselig var der mange flere, som kunne følge med i, hvad der skete under generalforsamlingen.
Til sidst var dirigenten glad for sådan
en god generalforsamling, som varede
noget længere end forventet. Alle nye
medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
var glade og tog videre til Århus for at
fejre Globen Ungdom’s fornyede liv!
Længe leve Globen Ungdom - den kan
ikke slås ihjel, bestemt ikke endnu!
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KLUBFAKTA
KLUBSIDE

Navn: Absalon
Lokalitet: København & Sjælland
Hjemmeside: www.abs17.dk
Medlemstal: 67
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 5
Øvrig?: Arrangerer lektiecafé ca. hver anden mandag i marts til juni

ABSALON

Absalon Ungdomsklub har været under
hastig udvikling i den seneste tid. Vi har
udover Bjarne Toft, der stadig fungerer
som daglig leder, fået ansat Troels Madsen. Han sørger for alt det praktiske her
i Absalon samt er begyndt på forskellige
projekter, der kan være til gavn for alle
vores medlemmer.
Sideløbende har vi fået vores nye hjemmeside i luften. Vi har fået mange positive responser fra medlemmerne omkring hjemmesiden, der nu virker mere
indbydende og brugervenlig. Den kan nu
nydes på www.abs17.dk. Vi lægger som
sædvanligt løbende aktiviteter ind og
holder øje med væggen, hvor der kommer spørgsmål fra vores medlemmer. Vi
kan også findes på Facebook.

Mens vi er ved ”fornyelse”, så har vi i den
seneste tid kigget på vores fysiske rammer og har besluttet os for at gøre noget
ved stedet her, som vi har benyttet os
af siden midten af 70’erne – det bliver
oppe på 2. sal i Brohusgade 17. Vi har i
samarbejde med designduoen WhatWeDo fået udarbejdet et indretningsforslag, som vi vil arbejde hen imod.
Blandt de største ændringer kan blandt
andet nævnes, at et par vægge vil blive
revet ned ved vores midterste lokale
for at gøre den større, omlægning af

garderoben så den ligger ud til gangen
i stedet for bag ved toiletterne, nedrivning af vægge ved gangen, så man har
større bevægelsesfrihed – samt et helt
nyt gulv og nymaling af vægge hele vejen rundt på etagen. Planlægningen af
projektet er i gang, og vi arbejder stadig
med at prøve at finde penge til dette
samt finde et tidspunkt for selve udførelsen af projektet. Der vil løbende blive
orienteret om flere ting på vores nye
hjemmeside.
Hvad angår vores service til medlemmerne, så vil vi gerne gøre opmærksom
på, at vi er i gang med projektet Lektiecafé, som er en superservice til vores
studerende medlemmer. Med opstart
den 5. marts vil vi byde medlemmerne
og dem, som ikke er medlem, velkommen til lektiecafé, som foregår (næsten) hver anden mandag med udvidet
åbningstid, aftensmad, fagpersoner der
kan hjælpe samt det supersociale samvær med fokus på lektier. Man kan selv
lave lektie eller hjælpe andre medstuderende i nød. Det kan være hjælp med
2. gradsligninger, projektbeskrivelse,
analyse af fotosyntese eller noget helt
andet. Der er ingen grænser for hjælpen.

KLUBFAKTA
KLUBSIDE

GENTLEMEN’S FINEST

Det er helt gratis for vores medlemmer,
og dem som ikke er medlem nøjes blot
med at betale gæstebetalingen på 25
kroner for at komme ind og nyde godt af
vores tilbud.

Vi har lige netop fået en ny bestyrelse.
Du kan se, hvem der er i bestyrelsen på
vores hjemmeside!

Synes du at Absalon mangler noget, eller har du lyst til at have indflydelse på
vores arbejde fremover – har vi vores
årlige medlemsmøde den 16. marts. Der
vælges 4 nye klubrådsmedlemmer, der
kan være med til at arrangere fester og
være med til at have indflydelse på Absalons tilbud, både nu og i fremtid.

Medlemsmøde/Åbningsfest
Gentlemens Finest arrangerede i marts
2011 medlemsmøde og åbningsfest på
Frederiksberg, som var det første arrangement GF havde efter deres stiftende generalforsamling. Der var 25
medlemmer, der mødte op denne dag.
Bestyrelsen præsenterede den nye logo,
som formanden har designet og vores
gentlemænd tog den straks til sig. Vi
præsenterede også vores plan for arrangementer for 2011, og medlemmerne
kunne også komme med ideer til hvilke
arrangementer, GF skulle lave. Om aftenen havde vi en åbningsfest.

Er du den mere festglade person, som
hellere vil nyde den gode stemning, høj
musik og drikke gode og billige drinks i
godt selskab, kan vi allerede nu reklamere for vores fanatiske Discofest den
31. marts! Der vil være høj dansemusik,
stroboskoplys, dansegulv og godt samvær! Se mere og tilmeld dig allerede nu
på vores hjemmeside!
Det var alt herfra.
Tjek hjemmesiden for flere arrangementer samt nyt fra os.

ARRANGEMENTER:

Pokerturnering
20 unge gentlemænd mødte op på Nørrebro til en pokerturnering. Der blev spillet poker i flere timer. Vores medlem,
Anders Pedersen, vandt turneringen og
fik overrakt en præmie.
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Navn: Gentlemen’s Finest
Lokalitet: København
Hjemmeside: www.gentlemens-finest.dk
Medlemstal: 54
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 2
Øvrig?: Kun adgang for mænd!

Beep 2011
I november 2011 blev ”Beep
2011” afholdt. Det var en elektronik- og gadgetmesse og relevant
for mænd. Vi sendte 10 gentlemænd ud til arrangementet, inklusiv en tolk.
Julefrokost
Hvad er en klub uden en julefrokost? Gentlemen’s Finest afholdte sin første julefrokost i Sjælør.
40 af vores medlemmer mødte
op i/med smoking, butterfly,
slips, nypudsede sko og de obligatoriske nissehuer. Vi havde en
rigtig god aften med underholdning og en god stemning.

Julefrokosten

Super Bowl XLVI
Gentlemen’s Finest afholdte et
Super Bowl-arrangement i samarbejde med ungdomsklubben
Absalon. Aftenen var ærkeamerikansk med Deep Panpizza og øl i rigtig godt mandigt
selskab.

Super Bowl XLVI

Plantegning

Åbningsfesten
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Navn: Globen Ungdom
Lokalitet: Midtjylland
Hjemmeside: www.globen-ungdom.dk
Medlemstal: 16
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 1
Øvrig?: Definitivt har mistet Globen Ungdoms lokaler på Engtoften

GLOBEN
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Navn: Ungdomsklub Limfjorden
Lokalitet: Region Nordjylland
Hjemmeside: www.uk-limfjorden.dk
Medlemstal: 21
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 3
Øvrig?:

UNGDOMSKLUB LIMFJORDEN

Aalborg

Fredag d. 13 er som oftest forbundet
med uheld – dog ikke for Globen Ungdom.
Det blev en glædens dag. Globen Ungdom lever videre, efter en hård kamp om
pladserne i bestyrelsen, og Globen Ungdom fik endda fordoblet medlemstallet i løbet af samme aften. Fredag d. 13
januar kl. 17.00 mødte cirka 15 personer
op inkl. bestyrelsen, med en forventning
om at Globen Ungdom ville lukke efter
43 år.
Traditionen tro fremlagde Globen Ungdoms tidligere formand, Elisa Hansen,
årsberetningen for 2011, som mildest
talt ikke var særlig positiv – mange aflyste arrangementer, få deltagere til de
arrangementer som blev gennemført,
dalende medlemstal, samt at vi definitivt har tabt kampen om lokalet på Engtoften 5, hvor Globen Ungdom har holdt
til i mange år. Lokalet er nu ryddet, og
nøglerne er afleveret.
Under generalforsamlingen fik vi også
lavet nogle vedtægtsændringer omkring
ophør af Globen Ungdom. Derudover har
vi fået nedsat kontingentet til 150 kr. årligt mod 300 kr. tidligere.
Så kom det frygtede punkt – nedlæggelse af Globen Ungdom, men her sker det

stik modsatte af, hvad alle havde forventet. Medlemmerne og bestyrelsen vil
fortsætte Globen Ungdom efter et forslag om, at man fortsætter Globen Ungdom på lavt blus. Så blev der en intens
kamp om posterne i bestyrelsen, hvor
kandidaterne var oppe og argumentere
for, hvorfor man skulle stemme på netop den person. Til alle posterne skulle
der stemmes, og nogle gange var der
omvalg pga. stemmelighed. Resultatet
blev således:

Målsætningen for Globen Ungdom er nu
at få Globen Ungdom til at køre, og derfor nedprioriterer vi arrangementerne i
det første halvår. Derudover skal vi bruge tid på at finde et lokale, som vi kan
bruge i forbindelse med Globen Ungdoms arrangementer og sidst men ikke
mindst – arrangere et kæmpe brag af en
sommerfest, hvor der vil være masser af
fordele til medlemmerne i Globen Ungdom.

Forkvinde: Kristina Stackelies
1 bestyrelsesmedlem: Kasper Frank
2 bestyrelsesmedlem: Trine Brinkmann
Suppleant: Kristine Seiler
Revisor: Kenneth Mikkelsen
Revisorsuppleant: Troels Dyhr

Vi i Ungdomsklubben Limfjorden har
det fint, det kører stille og roligt uden
store armbevægelser. Vi alle i bestyrelsen vil gerne stoppe til generalforsamlingen den 18. feb. 2012 og lade andre
komme til, hvis der er nogen derude i
Aalborg, som gerne vil prøve kræfter
med klubben.
Døves Kulturcenter pr. den 1. jan.2012,
havde lidt brandskader fra supermarkedet Super Spar nedenunder, som var
brændt til ukendelighed, og det havde
spredt sig til os ovenpå og det samme
mod spillehallen ved siden af og Pizza
forretningen.
Det er stadig uvist om vi kan beholde
DKC, for det har fået så mange skader,
at der er revner og ujævnheder alle vegne i lokalerne. Det er først nu at vi må
bruge lokalerne, men vi må ikke være
for mange på en gang.
Så der er stadig en uvished der spiller
ind på mange områder for alle klubber
og foreningen, der findes på DKC og for
deres medlemmer og personale på stedet.
Det var, hvad vi havde på hjerte i øjeblikket.
Med venlig hilsen
Ungdomsklubben Limfjorden.

ine
istina, Trine & Krist
Fra højre: Frank, Kr

Ungdomsklub Limfjorden har lige
haft generalforsamling. DDU var
med og holdte et møde med dem før
generalforsamlingen. Limfjorden fik
vedtaget en nedsættelse af antallet af
bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3 og fik
3 helt nye og friske bestyrelsesmedlemmer udover kasseren:
Forkvinde: Isabel Maria Larsen
Bestyrelsesmedlem: Jonna R. Andersen
Kasserer: Gitte K. Jensen
Suppleant: Susanne Jensen
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