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Indledning
Skrevet af: Kim Enevold Sørensen
Et smukt maleri er fyldt med et utal af farver, motiver og nuancer. Det smukkeste er dog
at kunne sætte det hele ind i en billedramme.
2016 har været et bevægende og bevægeligt år, et stort og storslående år. Der har
været en masse aktiviteter, som både medlemmer, samarbejdspartnere, frivillige
hjælpere og den menige mand i kongeriget Danmark har oplevet. Og også det store
udland har haft glæde af DBSU, og det er vi rigtig stolte af at kunne fortælle jer om.
Arrangementer har der været mange af, men desværre måtte vi også aflyse nogle. Det
har dog ikke holdt nogen tilbage for at afholde et andet arrangement. Det er denne
forenings store styrke: at kunne se mulighederne. Se muligheder har den nye
hovedbestyrelse også gjort sig i. Som altid var der Landsmøde i foråret, og i 2016 blev
der valgt en ny bestyrelse med en ny formand. Denne bestyrelse har benyttet
lejligheden til at se mulighederne i at fortsætte det gode arbejde, der året forinden var
gjort og bygget videre på de grundsten, der var blevet lagt.
Denne årsberetning vil give jer et overblik over årets gang, alt fra bestyrelsens arbejde,
de nye tiltag til arrangementerne.
Rigtig god læselyst

Medlemsstatistik
Skrevet af: Ditte Hansen
For første gang i al den tid jeg har været ansat, dvs. 7 år, er der sket en stigning i
medlemsantallet.
Der er ved årsskiftet 262 aktive medlemmer, og det er en samlet stigning på 10
medlemmer. Der er meldt 17 nye ind i 2016 og det betyder at vi heldigvis kun har
måttet sige farvel til 7 medlemmer.

Kontoret
Skrevet af: Ditte Hansen
Der er ikke så meget nyt at berette fra kontorpinden. Jeg er stadig til at træffe på
telefon 38 19 02 23 mandage kl. 12-15 og torsdage kl. 16-19 og ellers så læser jeg og
svarer på mails dagligt.
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Økonomi
Skrevet af Christina Munkesø
I år har der været afholdt mange arrangementer i foreningen og vi har kun haft et enkelt
aflyst arrangement. Derudover er der et arrangement der er blevet flyttet til 2017 pga.
travlhed i foreningen. Derfor har vi i år brugt mange penge på arrangementer og
aktiviteter i foreningen, hvilket også kan ses i denne årsberetning og dermed går vi ud af
året med et underskud.
Vi har i 2016 modtaget 435.000 kr. i tipsmidler fra DUF. Grunden til at vi i år har fået en
del færre penge er at de gerne vil have at der skal være flere aktiviteter i DBSU og mere
politisk arbejde. Vi har også fået 280.000 kr. fra DBS. Udover det har vi modtaget 50.000
kr. af Blindes Julelys under Odd Fellow Logen, til afholdelse af Nordisk Camp i Danmark i
2017.

Forretningsudvalget
Skrevet af: Sofie Monggaard Christensen
Forretningsudvalget har siden april 2016 bestået af Kim Sørensen som formand,
Christina Munkesø som kasserer, samt Sofie Monggaard som tredje FU-medlem. Vi har
holdt møder efter behov, mest via Skype, og ofte inden hovedbestyrelsesmøder, MUsamtaler, ansættelsessamtaler og forhandlinger. Forretningsudvalgets arbejde består i
foreningens daglige drift, og at agere arbejdsgivere for vores kontorpersonale og
bladredaktører.
Vi har holdt MU-samtalerne dagen inden det udvidede hovedbestyrelsesmøde i
oktober. De forløb uden problemer. Samarbejdet med Ditte forløber uden problemer,
og vi er virkelig glade for hendes indsats. Hun varetager opgaven med kontoret
professionelt, og med et stort overblik.
Samarbejdet med ungdomsbladsredaktørerne har forløbet gnidningsfrit, og vi glæder os
til endnu et år med gode indslag og historier.
Da vores børnebladsredaktør i år er blevet mor, har vi for at gøre det lettere for hende,
ansat en hjælperedaktør Mie Henriksen, som blev ansat 23-11-2016, vi glæder os til et
godt samarbejde det kommende år.
Derudover har vi endelig fået foreningens nye hjemmeside op at køre, hvilket giver
nogle helt nye muligheder for vores medlemmer, for f.eks at tilmelde sig arrangementer
direkte på siden, samt læse referater fra tidligere bestyrelsesmøder.
Forretningsudvalget har også ansvaret for ansøgningen om DUF-midler og midlerne fra
DBS. Vores samarbejde med DBS er blevet markant bedre, og vi har haft op til flere
møder om hvordan vi får mest mulig glæde af hinanden.
Vi takker mange gange for deres støtte, og glæder os til det videre samarbejde.
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Hovedbestyrelsen
Skrevet af: Cathrine Honoré
Ved landsmødet 2016 skulle der først og fremmest vælges ny formand. Nadia Pedersen
var altså på valg, men genopstillede ikke. I stedet gik denne post til Kim Sørensen.
Christina Munkesø og Susanne Pedersen var ikke på valg. Af de menige
bestyrelsesmedlemmer var Anja Støvring og Søren Jensen på valg. Anja genopstillede,
Søren genopstillede ikke. Imidlertid var der i alt fem kandidater, så de ledige poster gik
til Sofie Monggaard og Victor Dahl Sørensen, og udover det sidder Tine Drelsdorf og
Danni Lundgren fortsat som menige medlemmer.
Der var 7 opstillede kandidater til de tre suppleantposter, og disse endte med at gå til
Cathrine Bonde, Cathrine Honoré og Nicolai Hansen.
Dog valgte Cathrine Bonde og Nicolai Hansen begge at trække sig af forskellige årsager,
så bestyrelsen ser altså ud som følger:
Formand, Kim Sørensen.
Kasserer, Christina Munkesø.
Sekretær, Susanne Pedersen.
Menige medlemmer, Victor Dahl Sørensen, Sofie Monggaard, Tine Drelsdorf og Danni
Lundgren.
Suppleant, Cathrine Honoré
Denne bestyrelse har i 2016 holdt 4 møder, hvoraf tre har været fysiske og fundet sted
på Fuglsangscenteret.

Regionerne
Skrevet af: Susanne Pedersen og Kenneth Rasmussen
Der har i begge regioner i 2016 været afholdt generalforsamlinger, hvor der blev valgt
nye bestyrelser. I løbet af året har der også været afholdt mange forskellige aktiviteter
med fokus på det sociale, historiske, kulturelle, faglige, fysiske og mentale. Hvis du vil
vide mere om regionernes arbejde i det forgangne år, kan du læse årsberetningerne fra
henholdsvis Region Vest og Region Øst. Årsberetningerne kan fås ved henvendelse til
DBSU's kontor eller findes på foreningens hjemmeside.
Vi vil her takke for et lærerigt år, hvor nye og gamle medlemmer har været medvirkende
til at løfte både region vest og region øst. Og ej at forglemme vores fantastiske hjælpere,
som afsætter fritid, for at give os en hjælpende hånd.

PR og Markedsføring
Skrevet af: Danni Lundgren
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I år har vi i DBSU fået et PR og markedsføringsudvalg, der varetager hovedbestyrelsens
kontakt med børnebladet og ungdomsbladet, holder øje med hjemmesiden, står for at
holde øje med facebookgruppen og kommentere på folks spørgsmål. Derudover er det
planen at udvalget skal udarbejde PR-materiale for foreningen, eksempelvis foldere, der
kan lægges hos landets øjenlæger, synsrådgivninger og andre organisationer. Dette
arbejde vil fortsætte i 2017, hvor vi skal have kigget på DBSU's eksisterende folder, for
at se på hvordan den skal opdateres, eller om vi skal tage andre metoder for
markedsføring i brug.

Facebook
Skrevet af: Danni Lundgren
I 2016 har DBSU fået godt gang i Facebook-siden og gruppen, og hele hovedbestyrelsen
har nu fået mulighed for at slå indhold op på vores offentlige væg på Facebook-siden, så
vi kan få billeder og andre indslag offentliggjort mens et arrangement finder sted. Det er
noget vi fortsat vil gøre mere ud af, da det giver et godt indblik i vores arrangementer,
både for medlemmer og samarbejdspartnere.
Facebook-gruppen er rigtig godt aktiv, og den bliver brugt mere i forbindelse med
invitationer til arrangementer, hvilket giver et friskt pust i form af videoer fra
arrangører, bladredaktører mm. Det er en rigtig god måde at få opmærksomhed
omkring et arrangement, og det giver eventuelle deltagere muligheden for at lære
arrangørerne en smule bedre at kende. Dialogen i gruppen er venskabelig, og der er
gode debatter og de emner der nu bliver bragt frem i lyset. VI modtager i DBSU nogle
gange meddelelser fra studerende, der mangler frivillige til deres projekter, og her bliver
gruppen også brugt flittigt til at finde interesserede blandt medlemmerne. Som i kan se
går det rigtig godt for DBSU på Facebook, og vi vil fortsætte ufortrødent med at være
aktive på det sociale netværk fremover.

Syn Danmark
Skrevet af: Danni Lundgren
DBSU har i 2016 ikke haft det store samarbejde med Syn Danmark. Kim har holdt et
oplæg til et børnearrangement i i samarbejde med synskonsulenten i Region Syd, men
ellers er der ikke sket yderligere. Vi bestræber os på at få et tættere samarbejde med
Syn Danmark i 2017.

Ungdomsbladet
Skrevet af: Tine Drelsdorf
Siden december 2015 har erhvervet som ungdomsbladredaktører ligget hos Atkha Ayaz
og Nicklas Panton. De er gået engagerede og arbejdssomme til opgaven og har i løbet af
2016 lavet en række informative og underholdende blade bl.a. ofte med gode
lydoptagelser fra arrangementer i DBSU, som både har været på regional- og landsplan.
Idet deres blade stråler af godt humør og grundigt arbejde, er deres ungdomsblad
hurtigt blevet en succes blandt medlemmerne. I hovedbestyrelsen er vi rigtig glade for
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samarbejdet med Atkha og Nicklas og ser frem til mange flere gode oplevelser med at
høre deres blade i 2017.

Børnebladet
Skrevet af: Tine Drelsdorf
Stillingen som redaktør på børnebladet varetages fortsat af Stine Banner, der som
sædvanligt har holdt et højt niveau med sjove og interessante indslag. Hendes store
engagement opretholder børnebladets popularitet blandt DBSU´s børn og unge. Stine
har stadigt et samarbejde med Radio Glad, hvilket fungerer godt, og det giver også flere
gode indslag til bladet. Da Stine fødte en lille dreng i september måned, har DBSU søgt
efter en medredaktør på børnebladet. Efter et par jobsamtaler fik Mie Henriksen
stillingen i november og skal derfor i den næste periode så længe det er nødvendigt
assistere Stine i arbejdet med at lave bladene. I hovedbestyrelsen har vi en god
kommunikation med både Stine og Mie, og vi glæder os til at opleve, hvilke gode
resultater, der vil udspringe fra deres samarbejde.

Hjemmesiden
skrevet af: Victor Dahl Sørensen
Som i måske ved, har DBSU i 2016 fået ny hjemmeside. Det er firmaet Tiger Media fra
Aalborg, som har lavet den. Den nye hjemmeside har givet os som medlemmer nye
muligheder, som fx muligheden for at tilmelde sig arrangementer online. Desuden er
det planen at der på hjemmesiden skal være et lydarkiv bestående af vores børne- og
ungdomsblade. Der vil blive arbejdet på at få det op at køre i 2017.
Hjemmesiden er blevet taget godt imod, og vi har faktisk kun fået positive
tilbagemeldinger. Efter vi nu har fået den nye hjemmeside godt op at køre, er det gamle
hjemmesideudvalg blevet nedlagt. Nu er det i stedet det nye pr og
markedsføringsudvalg der har ansvaret for hjemmesiden. Vi vil i 2017 arbejde videre
med at gøre hjemmesiden endnu bedre, og I er altid mere end velkomne til at skrive til
os i HB med spørgsmål eller kommentarer.

Nyhedsmail
Skrevet af: Kim Enevold Sørensen
Nyhedsmail udkommer i hvert kvartal; marts, juni, september og december. Kim
Sørensen har fortsat siddet på denne opgave siden sidste års bestyrelse - og det har
fungeret tilfredsstillende. Nyhedsmailen har været informative, indsigtsvækkende og
sågar inspirende. Indholdet har været seneste nyt fra både Hovedbestyrelsen og de to
regionsbestyrelser samt informationer om kommende aktiviteter i foreningen.
Medlemmerne modtager denne i deres mailbox, men det kan også findes på
hjemmesiden. Det fungerer rigtig godt, så både medlemmer og andre interessede også
kan læse det.
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Politiske aktiviteter
Skrevet af: Sofie Monggaard
Vi har i HB fortsat arbejdet med vores nye principprogram. I den forbindelse, har vi valgt
at udfærdige to forskellige kompendier. Et principprogram, som alle kender det, som ca.
skal revideres hver femte/tiende år, og en såkaldt målplan.
Principprogrammet handler om DBSU's politiske holdninger og de ambitioner som
foreningen vil kæmpe for, og have indflydelse på, samt de lovændringer, som vedrører
unge synshandicappede i Danmark.
Målplanen er ment som et værktøj til HB, som de kan revidere årligt. Målplanen skal
indeholde den siddende bestyrelses retningslinjer og mål for det kommende år, så den
hele tiden kan tilpasses den siddende bestyrelse.
Høring i socialstyrelsen

Hovedbestyrelsen har i år været repræsenteret til en høring i socialstyrelsen med lfbs,
omhandlende de forløbsbeskrivelser, som kommunerne for udleveret af socialstyrelsen.
Forløbsbeskrivelserne er ment som retningslinjer for, hvordan man på kommunalt plan,
skal administrere borgere med specielle behov, men da dette ikke er egentlige krav er
der mange kommuner, som på ingen måde efterlever forløbsbeskrivelserne, fordi de
ikke er forpligtet til det. Dette betyder for os synshandicappede at alle offentlige
instanser på sin vis er i stand til at fralægge sig deres ansvar i forhold til os som borgere,
hvilket vi gjorde socialstyrelsen opmærksom på.
Folkemøde på Bornholm

Jeg var sammen med bestyrelsesmedlem Victor Dahl med til folkemødet på Bornholm
2016. Her medvirkede vi i en workshop i samarbejde med DBS og interessegruppen,
omhandlende innovation og tilgængelighed for handicappede på folkemødepladsen.
Udover den interessante workshop bød DBS på røget sild og andre lækkerrier på
Nordbornholms røgerig. Maden var super og stemningen var helt i top efter en vellykket
og spændende dag.

Sammenhængskraft - flere nye resultater for synshandicappede
børn og unge
skrevet af: Victor Dahl Sørensen
Trekløveret DBSU, DBS, og Forældreforeningen har i 2016 fulgt udviklingen på børn- og
ungeområdet tæt. Forældreforeningen har i 2016 udgivet notatet "Sammenhængskraft flere nye resultater for synshandicappede børn og unge." Notatet er blandt andet blevet
præsenteret for folketingets socialudvalg. DBSU bakker grundlæggende op om
synspunkterne i notatet, herunder især at der skal oprettes et nationalt ressourcecenter
for børn og unge, eller som minimum en Task Force med fokus på synshandicappede
børn og unge.
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Høring om sammenhængskraft
I samarbejde med LFBS og DBS har bestyrelsesmedlemmerne Victor Dahl Sørensen og
Kim Sørensen deltaget i en høring i socialstyrelsen 21-11-2016. Mødet drejede sig om et
notat, udfærdiget af Claus Sørensen fra LFBS. Notatet omhandlede flere nye resultater
for synshandicappede børn og unge, samt de problemstillinger der forekommer i det
nuværende system. Derudover omhandlede mødet den forløbsbeskrivelse, som redegør
for synshandicappedes rettigheder i samfundet. Til mødet blev foreslået at lave en
mindre udgave af beskrivelsen, men dette blev afvist af socialstyrelsen. Til sidst i mødet,
gjorde socialstyrelsen Status om Kas udbuddet. Ibos har vundet en firårig kontrakt for
varetagelsen af synshandicappede på voksenområdet, og Synscenter Refsnæs har
vundet den samme kontrakt til synshandicappede på børneområdet.

Andre aktiviteter
Vejledning
Skrevet af: Cathrine Honoré
Vejledningsprojektet er et helt nyt initiativ, opstartet af Cathrine Honoré og Sofie
Monggaard. Dette tilbud henvender sig til alle vores medlemmer under 18 år. Tanken
er, at vi ønsker at vejlede unge synshandicappede gennem nogen af de udfordringer der
kan være med fx at indgå relationer i folkeskolen, som vi selv for nogle år siden stod i.
Denne vejledningstjeneste er telefonisk, hvilket gør det muligt for alle at bruge os,
uanset hvor de befinder sig geografisk. I skrivende stund er tilbuddet sendt ud til vores
egne medlemmer samt forældreforeningen. Ligeledes har vi taget kontakt til nogen
synskonsulenter, i håbet om, at de vil overbringe tilbuddet til de, der kunne have gavn af
dette. Samtidig er der tanke på at efterspørge et samarbejde med synslinjen, en
tjeneste med lidt samme formål, drevet af DBS.

Retshjælp
Skrevet af: Mikael Krarup
I 2016 har vi i DBSU iværksat et retshjælpsprojekt, målrettet foreningens medlemmer.
En jurist og en socialrådgiverstuderende i foreningen yder hjælp til diverse juridiske og
socialretlige spørgsmål, foreløbig på skriftligt grundlag. Projektet er endnu i sin
indledende fase og vi håber at udvikle konceptet yderligere i 2017.

Afholdte landsarrangementer i DBSU 2016
Sangweekend
Skrevet af: Kim Enevold Sørensen
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I det rige område udenfor Odense. Nærmere bestemt Morud, blev Ruedamhytten et
nøk rigere. De fire arrangører - Mie, Danni, John og Lise - fik samlet 12 sangglade
deltagere til Fyn, til en hel weekend fyldt med sangundervisning og socialt samvær.
Deltagerne spændte fra den ældste på 39 år, og helt ned til den yngste sanglærke på 10
år.
Programmet for weekenden bød blandt andet på soloundervisning og åben scene. Og
hér var der ingen der holdt sig tilbage- Arrangørerne og underviserne havde fra starten
fokus på deltagernes tryghed i egen sangstemme - détte gav plads til at alle kunne blive
den bedste udgave af dem selv. Mens der var soloundervisning, var der god
musikstemning i hytten, og det gav også folk mulighed for at dele deres oplevelser af
sang. Der var nogle inspirerende og livsbekræftende historier, og andre kom tættere på
en sanginteresse.
Selvom der var problemer med hyttens relæ, informationer der kom sent ud og for lidt
plads, så bør fokus ligge i deltagernes sangglæde og ikke mindst, mod på at fremføre
den. Sangundervisningen bar præg af sangteknik og ikke mindst den personlige
udvikling. Arrangørerne har taget evalueringen med videre, og en ny sangweekend er i
støbeskeen - igen med fokus på en struktureret tekniklæring og personlig udfoldelse.

Yogaarrangement
Skrevet af: Nadia Pedersen
I påsken 2016 afholdt DBSU et Yoga arrangement på Fuglsangscentret i Fredericia. Det
faglige formål med arrangementet var at give de synshandicappede deltagere en
mulighed for at snuse til Yoga, og lære nogle øvelser man kunne bruge der hjemme
efterfølgende samt muligheden for at være bedre rustet til at deltage på et eventuelt
Yoga hold i ens lokalområde efterfølgende. Det kan være svært som synshandicappede
at se til at følge med i holdundervisning, men kurset gav medlemmerne et
grundlæggende indblik i Yogaens univers. Desuden er Yoga en god motionsform for
mange synshandicappede, da man arbejder med at blive bevidst om sin kropsholdning
og hvordan man eventuelt fremstår overfor andre mennesker i den seende verden.
Vi havde en meget dygtig og kompetent underviser, der var god til at se alles forskellige
behov og udfordringer, i forhold til at følge hendes undervisning og instruktioner. Der
var stor tilslutning til arrangementet med 13 deltagere, en arrangør og to hjælpere.
Efter arrangementet fortalte deltagerne, at de havde været glade for at være med og
det havde givet mange af deltagerne mod på at prøve at starte op på et Yogahold
hjemme i deres lokale fitnesscenter.

Landsmødet 2016
Skrevet af: Tine Drelsdorf
Landsmødet 2016 blev afholdt i weekenden 1. - 3. april på Fuglsangcenteret i Fredericia.
Der var 53 deltagere på landsmødet, hvor 43 af dem var stemmeberettigede. Som
sædvanligt startede weekenden med et godt og hyggeligt aftensmåltid fredag, hvor folk
fik snakket med nye bekendte og gamle venner. Herefter begyndte selve landsmødet.
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Fredag aften havde DBS taletid, hvorefter årsberetningen som noget nyt i år blev
gennemgået ved et diasshow på storskærm, hvor repræsentanter fra hovedbestyrelsen
gennemgik indholdet i punktform. På den måde håbede vi at gøre punktet mere levende
og overskueligt. Responsen på det nye tiltag var lidt blandet, men hovedsageligt positiv.
Inden aftenen sluttede blev årsberetningen godkendt, og der blev orienteret om, hvad
der var sket siden nytår.
Lørdag formiddag blev årsregnskab og budget fremlagt og godkendt, hvorefter der var
sat tid af til, at vores samarbejdspartnere - deriblandt SUMH, Forældreforeningen og RPgruppen kort kunne fortælle, hvad de arbejdede på for tiden, samt hvad de ønskede af
samarbejdet med DBSU. Efter frokosten blev deltagerne delt op i grupper, som skulle
diskutere nogle spørgsmål omhandlende, hvad DBSU som forening gjorde godt, samt
hvad der med fordel kunne gøres mere eller mindre af. Grupperne fremlagde
efterfølgende for hinanden, hvad de hver især var nået frem til under workshoppen.
Med denne workshop som grundlag begyndte hovedbestyrelsen herefter på
udarbejdelsen af en ny målplan for DBSU´s arbejde og indsatser de næste år. Som
afslutning på eftermiddagen kom en konsulent fra DHIF (dansk handicap idræt-forbund),
som først fortalte om, hvad man som DBSU´er kan bruge DHIF til, hvorefter der blev
lavet nogle små øvelser udenfor, så deltagerne fik rørt sig lidt.
Lørdag aften blev skudt i gang med et lækkert festmåltid. Herefter begyndte festen.
Først på aftenen var der åben scene, hvor deltagerne kunne underholde hinanden.
Senere kom der livemusik og dans. Stemningen var rigtig god, og festen varede til den
lyse morgen.
Søndag formiddag var der valg til hovedbestyrelsen. Kim Sørensen blev valgt som
formand. Derudover var der både kampvalg til de 2 ledige poster som menig
bestyrelsesmedlem og til de 3 suppleantposter. Altså kan vi konstatere, at
medlemmerne stadig er engagerede i bestyrelsesarbejdet. Alt i alt blev dette landsmøde
ganske vellykket. Og både deltagerne og dem, der ellers var med til at føre mødet ud i
livet skal have mange tak for et rigtig godt, givende og hyggeligt møde.

Tillidsmandskursus
Skrevet af: Danni Lundgren
DBSU's tillidsmænd, det vil sige alle fra hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne, var i
foråret til tillidsmandskursus, for at lære hinanden at kende på kryds og tværs, men også
for at tale om hvordan det interne samarbejde kunne optimeres.
Det var en rigtig hyggelig weekend, hvor vi havde vores samarbejdspartner og
paraplyorganisation, SUMH, med til at holde oplæg om hvad det er at sidde på en
tillidsmandspost, samt om hvad man kan forvente af hinanden i et frivilligt hverv, som
det jo er at være tillidsmand i DBSU. Det var en meget givende weekend, og der var flere
der fik set sig selv på en lidt anderledes måde end vanligt.

Sommertur til Barcelona
Skrevet af: Kenneth Rasmussen
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DBSU's medlemmer fik chancen for at komme med på sommertur til Barcelona med fly
fra den 7.-14. juli 2016, der var 16 deltagere, 2 arrangører og 8 hjælpere, der benyttede
sig af dette arrangement.
Turen til sydens sol, var meget oplevelsesrig, både for de 2 arrangører der var helt nye i
faget, og medlemmerne der oplevede den spanske kultur, både historiske fortællinger,
arkitektur og deres generelle mangfoldighed. Der var indlagt meget forskelligt i ugens
program, men vi havde ikke prioriteret fritid højt nok, hvilket var vores fornemmelse at
medlemmerne manglede. Som synshandicappet er det meget krævende at færdes i nye
omgivelser, kraftig sol og i 35 graders varme.

Nordisk camp 2016
Skrevet af: Cathrine Honoré
Dette års nordisk camp blev afholdt fra d. 25. til 31. juli i Finland. Fra Danmark var vi tre
deltagere samt end hjælper afsted. Årets tema var nordiske traditioner, og dette
medførte, at hvert land fik en formiddag til at præsentere nogle af deres traditioner fra
andre lande. I løbet af disse oplæg blev vi bl.a. klogere på hinandens musik og
sangtraditioner, nogle selvskabslege, der blev quizzet i diverse fakta om landendes
kultur, og sidst men ikke mindst fik vi lært nogle fremmede gloser. Udover dette var der
mange andre aktiviteter, som både var sociale og lærerige, eksempelvis havde vi en tur
med robåde, som både var hyggelig, men sandelig også en udfordring. Ligeledes blev vi
introduceret til den internationale kampagne yellow the world, og dette medførte, at
vores bytur samme dag ikke bare blev et socialt arrangement, men også blev et
arrangement, hvor vi gik og var opmærksomme på tilgængelighed i gadebilledet.
På den sidste dag blev vi delt ud i små grupper, hvori vi blandt andet skulle komme med
ideer til, hvordan vi i fremtiden kan styrke det nordiske samarbejde endnu mere, og her
kom der en masse gode ting på bordet.
Alt i alt har denne uge givet rig mulighed for at skabe relationer fra andre lande, samt
blive inspireret af hinanden, og vi glæder os til campen skal afholdes hos os i Danmark i
2017.

Legoland
Skrevet af Christina Munkesø
Søndag d. 11. september afholdt DBSU et familiearrangement i forlystelsesparken
Legoland. Det var et arrangement for foreningens yngste medlemmer og deres familier
samt søskende og for foreningens ældre medlemmer, der selv har stiftet familie. Derfor
var vi 30 deltagere på årets bedste landsarrangement. Der var lagt op til fri leg i parken,
sammen med sin familie. Vi mødtes alle sammen og spiste frokost buffet sammen og
børnene legede. Der var også en skattejagt med præmier til heldige børn. Alle var glade
og roste arrangementet meget, så det er helt sikkert noget som børnefamilierne gerne
vil have.
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Miniefterårsferie
skrevet af Atkha Ayaz og Victor Dahl Sørensen
Dbsu afholdt igen i år en miniefterårsferie for børn og unge mellem 10 og 18 år. I år
fandt miniefterårsferien sted fra lørdag den 15. til tirsdag den 18. oktober, traditionen
tro på kursusafdelingen på Synscenter Refsnæs. Temaet i år var halloween.
Arrangørgruppen bestod i år af Victor Dahl Sørensen, Atkha Ayaz, Winni Pedersen, og
Christina Munkesø, der dog ikke deltog på selve miniefterårsferien. Da
miniefterårsferien i 2015 desværre blev aflyst, valgte vi at give de unge som gik glip af
miniefterårsferien sidste år, og som i år normalt ville være faldet for aldersgrænsen
muligheden for ekstraordinært at tilmelde sig miniefterårsferien 2016, hvilket også
betød at vi endte med 15 deltagere, hvilket var præcis fuldt hus.
Vi havde i årets program lagt stor vægt på masser af tid til socialt samvær, så udover
aftensmaden var lørdag fyldt med socialt samvær.
Søndag skulle vi alle tidligt op, for programmet bød på søndagstur i tivoli i København.
Det var en god dag, hvor der blandt andet var mulighed for at se tivolis store halloween
udstilling. Turen sluttede med at vi alle spiste aftensmad på burgerrestauranten
Woodhouse.
Mandag formiddag var der mulighed for at sove længe, samt spise en god brunch.
Herefter stod den på forberedelser til den store afslutningsfest mandag aften. Der blev
udhulet græskar, pyntet op og lavet forskellig underholdning.
Mandag aften stod først på festmiddag, som bestod af forskelligt halloweenmad.
Herefter blev alt det underholdning, som var blevet lavet i løbet af mandagen vist for os
andre. Da underholdningen var vel overstået, var der åbent i slikboden, og ellers stod
resten af aftenen på socialt samvær.
Tirsdag morgen var der naturligvis morgenmad, hvorefter der kun var tilbage for
deltagerne at evaluere arrangementet og rejse hjem.
Vi oplevede desværre nogle problemer under arrangementet. Det har blandt andet
betydet at vi i HB har besluttet at indskrænke målgruppen til børn og unge fra 10 til 16
og ikke de nuværende 18 år. Vi har generelt lært meget af arrangementet i år, som vi vil
forsøge at få til at indgå i planlægningen af de fremtidige miniefterårsferier.

Gør det selv
Skrevet af Christina Munkesø
I weekenden 11.-13. november 2016 afholdt DBSU et gør det selv arrangement. Der var
5 deltagere, 2 arrangører og 2 undervisere. Det blev holdt på Fuglsangcenteret i
Fredericia. Vi lærte at sætte hylder op, samle forlængerledninger, bore huller i
forskellige materialer og rense afløb. Der blev givet masser af tips og fiduser og alle fik
lavet deres egen forlængerledning. I pauserne blev der hygget og delt gør det selv tips
ud. Det var et super lærerigt arrangement og alle fik noget med hjem som de kunne
bruge til noget.
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Ret & Pligt
Skrevet af: Kim Enevold Sørensen
D. 18.-19. november afholdt DBSU et arrangement i fællesskab med vores
samarbejdspartner BSIEU/Interessegruppen. Det gjorde man også sidste år, og det
fornuftige samarbejde gavner også begge målgrupper. I det tidligere arrangement var
der fokus på de sociale reformer, heriblandt flexjob, ressourceforløb, ledsagerordning
mm. Da sidste års arrangement blev en succes, indledte endnu engang et samarbejde
med Interessegruppen. Man havde set vigtigheden i erfaringsudveksling mellem de to
medlemsgrupper og det udbytte det kunne give at lave et fælles arrangement. I år tog
arrangementet udgangspunkt i uafhængighed i hverdagen, og hvordan man går fra
passiv til aktiv i sit eget liv. Dette blev belyst gennem en bred vifte af oplæg, debat og
erfaringsudveksling.
Fredag aften begyndte med en velkomst, og her fik medlemmerne præsenteret sig for
hinanden. Det glædelige ved dette var, at der var 29 deltagere fra 19 år og helt op til 72
år. Og præsentationen gav os anledning til at blive klogere på hinandens forskellige
fritidsinteresser - så der var grobund for at dele ud af egne livsoplevelser.
Karen Vestergaard, projektansvarlig i SUMH, lagde ud med det første oplæg; frivillighed
og fritidsliv. Her kom hun ind på, hvilke ting der er på spil når man som handicappede vil
begå sig i en fritidsaktivitet, og hvordan man med at lykkes med at deltage ligeværdigt
som synshandicappede. Der blev også lejlighed til at debattere udfordringerne f.eks.
komplikationerne med ledsagerordning og transporten til/fra aktiviteten, og hvilke
alternativer kan der være for at løse dette. Medlemmerne skulle også sætte kategorier
på sig selv og sætte ord på, hvad de mente der skulle til for at få et mere aktivt fritidsliv.
Der blev sparret og vendt med hinanden - både det psykologiske selvværd og de mere
praktiske faktorer var de væsentligste udmeldinger. Karen Vestergaard rundede
oplægget af med, hvad der kunne være af udbytte ved at begå sig i en fritidsaktivitet.
SUMH er i gang med et fritidsprojekt, og er derfor en aktiv medspiller i at give alle
mulighed for at starte på en fritidsaktivitet.
Aftenens sidste oplæg, inden medlemmerne fik fri leg, kom fra én af medlemmerne selv
- Marlene Jørgensen. Hun kom med sin personlige beretning om, hvordan hun var
lykkedes med at starte til roning med et synshandicap. Hun kom blandt andet ind på
etableringen af kontakten til roklubben, og udfordringen ved at være et ukendt sted og
ændre det til trygge rammer. Én af hendes væsentligste pointer i et succesfuldt fritidsliv
var, at man benytter sig af sit netværk og ikke mindst; at turde tage springet. Gennem
DBSU's store netværk, og kontakten til DHIF/Parasport Danmark fik hun løst de
udfordringer, der måtte være, og blevet integreret i et trygt fællesskab. For Marlene var
det vigtigt at være tro overfor sit ønske om at starte og dyrke en fritidsaktivitet - at se
mulighederne og være løsningsorienteret, frem for at se begrænsningerne og
stopklodserne.
Lørdag formiddag bød programmet på ADL-færdigheder, de daglige gøremål og
praktiske smutveje. Der skulle drøftes om betydningen af at kunne klare sig selv i det
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daglige, hvilke standarder der gælder i mødet med omgivelserne, og hvordan man
overkommer udfordringerne man kan have som blind/svagtseende, når der både skal
gøres rent, handles, laves mad, vaskes tøj mv. Til dette oplæg deltog Phillippa Steen og
Gitte Møldrup, som begge er synskonsulenter fra Syn -og hjælpemiddelcenteret i
Aarhus. Det viste sig, at der var en kæmpe diversitet i udfordringerne, afhængig af sin
livssituation - der blev åbnet op for alt. Nogle kunne nikke genkendende til de samme
lavpraktiske gøremål, og andre blev gjort opmærksom på det tidskrævende aspekt i
forhold til at kunne begå sig i et konkurrenceorienteret arbejdsmarked. Under anden
halvdel af oplægget, skulle der findes løsningsforslag til alle de udfordringer.
Synskonsulenter spurgte ud til medlemmerne om, hvor mange af dem der havde
modtaget ADL-kursus efter de var blevet 18 år. Resultatet var under én tredjedel af
medlemmerne til stede. Så derfor fortalte synskonsulenterne, at de altid er rådighed.
Samtidig blev der også nævnt §85 og §100 i Serviceloven som mulige løsninger i
dagligdagen, og ikke desto mindre havde medlemmerne også deres egne erfaringer og
metoder at dele ud af.
Sidste punkt på programmet var oplæg ved Anne Hansen, projektkoordinator på "Nyt
syn på fremtiden". Hér skulle der snakkes om muligheder for uddannelse og erhverv hvordan finder man balancen mellem både at turde drømme stort om sine
fremtidsmuligheder og samtidig være realistisk om sine muligheder, og hvad der kræves
for at opnå sine mål. Anne Hansen lagde ud med at fortælle om sin egen vej til
uddannelsen som fysioterapeut og den selvstændige beskæftigelse, som hun er tilfreds
med. Derefter blev medlemmerne delt ud i gruppearbejde om egne drømme og
muligheder, samt hvordan vi kan bruge hinandens erfaringer og eksempler.
Medlemmerne fik erfaringsudvekslet og gjorde hinanden klogere på dem selv, gennem
de udleverede spørgsmål fra Anne Hansen.
Hele arrangementet blev rundet af med en fælles evaluering, hvor majoriteten af
medlemmerne ytrede deres tilfredshed med strukturen og perspektiverne. Andre
kommenterede ordlyden i arrangementets navn i forhold til indholdet; at der var et
ønske om at gennemgå flere lovmæssigheder og regelsæts - der blev henvist til
Interessegruppens egne arrangementer. Ydermere gjorde arrangørerne også
medlemmerne opmærksomme på, at man havde ønsket et oplæg mere fra IBOS og DBS,
men det lykkedes ikke at få en aftale på plads. Men gennem debatter, gruppearbejde og
oplæg, har medlemmerne bidraget og inspireret til, hvad man konkret kan gøre for at
være uafhængig i dagligdagen. Det må siges at være ret givende, og DBSU ønsker gerne
endnu et fremtidigt arrangement i samarbejde med Interessegruppen.

Julefrokost
Skrevet af: Mikael Krarup
Efter 3 års pause bød 2016 igen på en landsjulefrokost i DBSU. Arrangementet foregik på
Skovgården i Middelfart i weekenden fra den 16. til 18. december.
Fredagen gik med aftensmad, indkvartering og socialt samvær. Om lørdagen havde vi
præsentationsrunde, gåtur i det fri og et juleløb med forskellige poster. Aftenen bød på
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en traditionel julefrokost med alt i både vådt og tørt.
Søndag var der oprydning og afrejse.
Arrangementet gik overordnet godt og det er arrangørgruppens indtryk, at alle
deltagere hyggede sig. Der var ca. 40 deltagere og 3 arrangører.

Råd og Udvalg
Bestyrelsen på IBOS
Skrevet af: Danni Lundgren
I år har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder på IBOS, og fokuspunkterne været at finde
en ny centerchef til IBOS, samt at finde ud af hvordan strukturen på IBOS vil se ud i
fremtiden, da man på nogle områder har været udfordret i forhold til efterspørgsel.
Samtidig har der været en del spænding i hvorvidt IBOS ville vinde VISO KaS-udbuddet,
der har stor betydning for, hvordan institutionen vil udvikle sig fremover.
I december er det blevet offentliggjort at det er Anne Kristine Grosbøll, der har været
midlertidig konstitueret centerchef det seneste år, som overtager stillingen som
centerchef, hvilket vi kun kan være glade for. Anne Kristine har nemlig vist sig at være
meget kompetent og fornuftig i denne stilling, så IBOS er i gode hænder.
Der har været en del spænding ved, om hvorvidt IBOS ville vinde det såkaldte VISO KaSudbud. Dette er heldigvis tilfældet, og det giver IBOS gode muligheder for at udvikle
forskellige processer i forbindelse med at vidensbasere deres tilbud, så arbejdet bliver
lettere at dokumentere. Alt i alt går det rigtig godt på IBOS, der er selvfølgelig nogle
udfordringer, men der er en generel positivitet at spore i den brede bestyrelse.

Brugerrådet på IBOS
Skrevet af: Sofie Monggaard
Brugerrådet på IBOS har i år holdt et møde i marts måned, dog uden at udsende et
referat.
I april trådte Susanne Pedersen, og undertegnede ind i stedet for. I løbet af efteråret
forsøgte rådet at etablere endnu et møde, men grundet manglende tilbagemeldinger fra
de forskellige organisationer, endte det op med, at der først skal afholdes et nyt
brugerrådsmøde i starten af det nye år. Til det sidste brugerrådsmøde i marts, var DBSU
de eneste repræsenterede brugere, hvilket har sat rådet næsten i stå.
DBSU har dog fået stor ros for altid at melde tilbage hvem der for nuværende sidder i
rådet, samt at udlevere kontaktoplysninger på disse, og melde ud i god tid, om
mødedatoerne passer foreningen. Vi repræsentanter fra brugerrådet håber på mere
aktivitet fra brugerrådet i det nye år.

Brugerrådet ved Specialrådgivningen på IBOS:
Grundet travlhed blandt rådets medlemmer, har det desværre ikke været muligt, at
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afholde et møde i 2016.

Det synsfaglige råd på Synscenter Refsnæs
Skrevet af: Kim Enevold Sørensen
Der blev afholdt møde d. 29. november på Refnæs, hvor flere aktører, heriblandt DBS,
LFBS, synskonsulenter, skolekonsulenter, IBOS og mange flere, var inviteret til møde. De
vigtigste nedslag i dagsordenen var orienteringen omkring KAS udbuddet,
velfærdsteknologi og forskningsprojekt. Mødets formål er at samle vigtige aktører til en
fælles orientering fra hver især, og til en fælles indsats for børn og unges muligheder i
hverdagen, uddannelse mm.

Samarbejdspartnere
DBS (Dansk Blindesamfund)
Skrevet: Sofie Monggaard
DBS og DBSU's samarbejde vokser stødt. I år har vi været til flere møder, hvor vi
drøftede hvad DBS som forening kunne være behjælpelig med. Vi har diskuteret
tilgængeligheden på togperroner, samt indgået et samarbejde med LFBS om inklusion,
og politiske rettigheder.

DHIF (Dansk Handicap Idrætsforbund)
Skrevet af: Kim Enevold Sørensen
DHIF er i gang med at renovere sig selv, og fremover vil vi kende dem som Parasport
Danmark. DBSU har altid haft kendskab til Parasport Danmark, men til Landsmødet i
april fik vi et unikt indblik i deres arbejde. Idrætskonsulent Peter Kock Hansen var blevet
inviteret til at holde oplæg om deres arbejde, og hvilke tilbud de råder over. Deres
grundværdier om bevægelse, og at alle skal have muligheden for at kunne dyrke en
idræt, er grundværdier som DBSU støtter. Efterfulgt af oplægget, blev deltagerne på
Landsmødet hevet ud på parkeringspladsen ved Fuglsangcenteret ved Fredericia.
Stående i en kæmpe rundkreds, skulle deltagerne sende bolde rundt. Den lille smule
bevægelse i den simple boldleg var fællesskabskabende og sjov - Parasport Danmarks
ånd - alt i mens aprilsolen skinnede over os.
DBSU har efterfølgende været i tæt kontakt og afholdt møder med Parasport Danmark.
Deltagelse i Paralympic Day i Vejen i oktober, gav smagsprøver på en masse idrætsgrene
- også for synshandicappede. Endvidere har der været møder i november og december,
sidst med LFBS og DBS med fokus på en fælles indsats for bevægelse og motion for
synshandicappede unge. Der bliver arbejdet med både kort - og langsigtede planer,
heriblandt fælleskoordineret arrangementer og fremtidige projekter.
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DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)
Skrevet af: Christina Munkesø
Vi har i 2016 fået bevilliget 435.000 kr. af DUF. Det er 75.000 kr. mindre end de sidste
par år. Der var varslet et fald på 5 % grundet de faldne indtægter fra tipsmidler. Men
derudover er vi blevet skåret i beløbet, fordi DUF mener at vi ikke har øget vores
aktivitetsniveau på især lokalt plan. Derudover vil de gerne have at vi laver flere faglige
arrangementer og deltager i mere politisk arbejde. Dette har vi forsøgt at gøre mere i
2016 og vi håber at 2017 bliver et ligeså godt år, hvor vi vil arbejde for at foreningen
bliver endnu bedre.

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede (LFBS)
skrevet af Victor Dahl Sørensen
Jeg har i 2016 sammen med Danni Lundgren haft den spændende opgave at være HB's
kontakt til forældreforeningen. Vi har i år samarbejdet tæt på tværs af foreningerne.
Desuden har DBSU deltaget på begge forældreforeningens temaweekender. I maj deltog
Danni Lundgren og undertegnede på forældreforeningens aktive familieweekend i
nærheden af Kolding. Det var en weekend, der var fyldt med frisk luft og aktiviteter
udendørs, herunder blandt andet øksekast og en gåtur i Kolding fjord iført vaders.
I september afholdt forældreforeningen så forældreweekend på Synscenter Refsnæs.
Temaet var "Syn på sagen." Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage sammen med Kim
Sørensen. Weekenden bød blandt andet på foredrag med Arne Christensen, som er den
første blinde skiløber der har gennemført det hårde grønlandske skiløb "Arctic Circle
Race." Vi fik også en spændende rundvisning på efterskolen på refsnæs, samt den
udsøgte fornøjelse at høre efterskolens eget band "Zoom Zensation" optræde.
Desuden har vi i år afholdt to møder, hvor vi har drøftet et tættere samarbejde mellem
foreningerne. På vores sidste møde den 21. oktober deltog ligeledes DBS. Vi er blandt
andet enige om at etablere en fælles arrangementskalender, for at sikre medlemmerne
en hurtig og nem digital oversigt over hvilken forening der arrangerer hvad og hvornår.
Andre aktører som Synscenter Refsnæs og Ibos vil ligeledes blive inviteret til at bidrage
til oversigten med udvalgte aktiviteter.
Vi kan se at vi heldigvis er gode til at bruge hinandens facebookgrupper til at udveksle
informationer og erfaringer. Det vil vi selvfølgelig fortsætte med, samt arbejde på også
at inddrage hinandens hjemmesider.

BSEIU/Interessegruppen (Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for
Erhverv og Uddannelse)
Skrevet af: Danni Lundgren
I år har DBSU haft et samarbejde med Interessegruppen vedrørende et arrangement om
ret og pligt, og derudover har vi mødtes et par gange for at snakke om hvordan vi
fremover kan samarbejde, og gøre medlemmer opmærksomme på hinandens
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aktiviteter. Vi er utroligt glade for dette samarbejde, og forventer det vil fortsætte
fremover.

Lions Club - Leo Club
skrevet af: Victor Dahl Sørensen
På landsmødet sidste år deltog Peter Voss Hansen fra Lions Club. Han sagde at Lions
Club var meget interesseret i et godt og konstruktivt samarbejde med DBSU. Vi har i
løbet af 2016 henvendt os en gang til Lions Club i forbindelse med at vi manglede
hjælpere til miniefterårsferien. Desværre kunne Lions Club ikke hjælpe os.
Desuden blev fem Dbsu'ere sidste år inviteret til grøn koncert i Aarhus af Leo Club.
Desværre blev arrangementet aflyst, dels på grund af manglende tilmeldinger, og dels
på grund af sygdom hos hjælperen fra Leo Club.
Vi håber at vi i år kan samarbejde endnu mere med Lions-Leo.

NUK (Nordisk Ungdomskomite)
Skrevet af: Kim Enevold Sørensen
Nordisk Ungdomskomite afholdt 2 møder i 2016; i april ved Almåsa, Sverige og i oktober
ved Hurdal, Norge. Møderne har været sideløbende med Nordisk Samarbejdskomite,
hvor de moderorganisationerne på synsområdet i Norden mødes og drøfte fælles
temaer. På ungeområdet har NUK skulle finde sig selv i en ny struktur efter det tidligere
SUN. Det har taget tid, men det har også betydet et skarpere fokusområde på det
fremtidige arbejde. Møderne har givet mulighed for at blive orienteret på de nordiske
lande, og hvad der rører sig dér. Og endvidere har denne viden givet grundlag for
følgende temaer, som man vil samarbejde om på nordisk plan;
Social inklusion
Flere undersøgelser viser, at flere og flere unge bliver mobbet i folkeskolen og
uddannelsessteder. Tallene er stigende, og unge med handicap er særligt ramt.
Tilgængelighed på uddannelsesplatforme:
Flere uddannelser benytter forskellige digitale platforme. Tilgængeligheden og
anvendeligheden af disse vil blive forringet, hvis der ikke fokus på dette område.
Befordring i bybilledet:
At færdes rundt som ung med et synshandicap kan være svært. Men at færdes ved sit
uddannelsessted, sin togstation, sin købmand og andre steder i sin hverdag, burde ej
heller være svært.
Det nordiske fællesskab er meget vigtigt for DBSU. Der er flere emner, som ikke er
betinget af landegrænser og med en fælleskoordineret indsats, vil man kunne gøre
hverdagen nemmere som synshandicappede. NUK afholder igen møde i 2017; i april ved
Iris, Finland og så ved Fuglsangcenteret til oktober - hvor også der vil være udvidet
nordisk konference, med et tilhørende ungdomsperspektiv.
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SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap)
Skrevet af: Sofie Monggaard
Grundet Mads Brix Baulunds fratrædelse som formand til SUMH’S
repræsentantskabsmøde 2016 er SUMH's næstformand Sigrid Stilling indtrådt som
konstitueret formand det næste år. Også i år har SUMH haft et fantastisk stort udvalg af
spændende projekter for deres medlemsorganisationer. For at nævne et par stykker,
kan nævnes SUMH's deltagelse i både folkemødet på Bornholm, og ungdommens
folkemøde på Frederiksberg, samt flere politiske workshops senest d. 27. oktober.
Derudover, deltog jeg selv i et fantastisk konflikthånderingsarrangement sammen med
suppleant Cathrine Honoré. Arrangementet bød på dygtige og kompetente
oplægsholdere, og vi kunne begge tage en masse nyt med hjem der fra.
Til sidst skal nævnes, at SUMH stadig udbyder deres konsulenttjeneste, som tilbyder
hjælp og vejledning til nye projekter i de forskellige medlemsorganisationer, samt hjælp
til konflikthåndtering, hvis dette er påkrævet. Hovedbestyrelsen har gjort god brug af
tjenesten, til vores tillidsmandskursus i juni, som blev en stor succes.

Afslutning
Skrevet af: Susanne Pedersen
Som det kan ses af denne beretning, samt af regionernes årsberetninger, har DBSU i
2016 været en forening, hvor der er sket noget på mange fronter. Der har været mange
forskellige aktiviteter, spændende fra praktiske og fysiske aktiviteter som fx yoga og gør
det selv, til mere politiske og ungdomsfaglige aktiviteter som tillidsmandskursus og ret
og pligt arrangement. Der har således været mulighed for udfordring og læring i mange
former, men også for god erfaringsudveksling sammen med ligesindede under
arrangementerne, hvilket er en meget vigtig ting for vore medlemmer. Der har både
været arrangører i og udenfor de forskellige bestyrelser, og til alle arrangører vil vi gerne
sige tak for alt det arbejde I lægger i at lave så mange gode og spændende
arrangementer for foreningen og medlemmerne.
Der har også været god kontakt mellem især hovedbestyrelsen og vore forskellige
samarbejdspartnere, og det er vi meget glade for. Derfor skal der lyde en stor tak til
dem herfra.
I det forgangne år er der også kommet et styrket fokus på at komme ud og
repræsentere DBSU ved forskellige arrangementer, fx Folkemødet og Danmark Spiser
Sammen. Det er meget positivt, at der er kommet mere fokus på dette, og også, at der
er vilje og overskud hos dem, der deltager aktivt i disse tiltag. Det er en udvikling, som
forhåbentlig kan fortsætte i fremtiden, så DBSU bliver mere synlig i omverdenen, og så
vi kan arbejde henimod at få andres øjne op for de problematikker, vi som forening
arbejder med.
Derudover har såvel lands- og regionsbestyrelserne, forretningsudvalget og kontoret
ydet en stor indsats gennem året for at få tingene til at glide på alle de nævnte fronter.
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Dette til trods for alle hverdagens andre personlige gøremål hos de enkelte medlemmer,
som alligevel fandt overskud til at yde dette ekstra, som vi ikke kan undvære i
foreningen. Det har især været fantastisk at se, hvor mange nye, der stillede op til
hovedbestyrelsen på landsmødet. De nye, der blev valgt ind, har været meget aktive og
engagerede, og både lyttet til råd fra de mere erfarne bestyrelsesmedlemmer, men har
også selv kommet med mange gode tanker, forslag og ideer.
Alt i alt har det således været et godt år for DBSU i 2016. Forhåbentlig kan det være en
inspiration og motivation til at fortsætte den gode udvikling i 2017.
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