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Indledning
Det forgangne år har på alle måder været et meget særligt år, der har budt på massive udfordringer,
som ikke blot har ramt Dansk Blindesamfunds Ungdom, men hele Danmark og resten af verden. Vi
er nok alle nået et punkt, hvor Corona-pandemien hænger os langt ud ad halsen, og jeg skal gøre mit
bedste for at bruge mest mulig spalteplads på de øvrige vigtige begivenheder, indsatser og arbejde,
som vi meget hellere vil tale om. Ikke desto mindre er det ved Corona-pandemien, at denne
årsberetning må tage sin begyndelse, fordi den har været så afgørende – og haft så stor indvirkning
– for vores højtskattede DBSU-fællesskab.
Pandemien har nemlig sat en stopper for meget af det arbejde, og mange af de aktiviteter, som
mange af os elsker og kender DBSU for. For store dele af året har det ikke været muligt at mødes
fysisk til arrangementer, hvilket har skabt et stort afsavn hos de fleste af os. Ligeledes er alle møder,
arbejdsprocesser og kommunikation foregået virtuelt, hvilket kan være en udfordring, når der skal
tages vigtige beslutninger i foreningen. Det sås allerede ved afholdelsen af det seneste landsmøde,
som den gamle bestyrelse dog fik afviklet på en god og ordentlig måde. De skiftende udmeldinger
fra regeringens side har mange gange været årsag til usikkerhed om afholdelsen af arrangementer,
eller gældende regler ved et pågående arrangement. Det har betydet, at vi, fra bestyrelsens side, ikke
altid har kunnet give klare svar, fordi Sundhedsstyrelsen heller ikke kunne, og det har skabt mange
udfordringer, men jeg synes, at I, både som medlemmer og arrangører, har håndteret udfordringerne
forbilledligt.
Den omstillingsparathed der er blevet udvist, har nemlig betydet, at mange arrangementer er blevet
gjort virtuelle i årets løb. Online-hygge (ofte med en øl eller tre), børnemøder, chokoladesmagning,
seksualitets-oplæg og jule-bingo er blot et lillebitte udpluk af de mange virtuelle arrangementer,
som I har stået for. Det er endda blevet til et enkelt, tro det eller ej, fysisk arrangement eller to –
f.eks. i form af en vandretur, og Lalandia-arrangementet som blev en hybrid imellem det fysiske og
virtuelle. Men så heldige har alle arrangører desværre ikke været. Mini-efterårsferien var et af de
arrangementer, som det ganske enkelt ikke var muligt at afholde – og uanset om det er lykkedes at
afholde et arrangement helt, halvt eller det har måttet aflyses, så er der lagt en kæmpe indsats i det
fra jeres side. Der skal lyde en kæmpestor tak, som i denne sammenhæng er et fattigt ord, for alt
jeres arbejde som arrangører samt jeres omstillingsparathed i en presset og svær tid.
Heldigvis har ikke alt handlet om Corona i årets løb. GDPR-lovgivningen blev endeligt
implementeret i DBSU, og det har været svært. GDPR-lovgivningen tager ikke højde for den
typiske åbenhed i det danske foreningsliv, så det har skabt massive problemer for foreninger i hele
Danmark. Vi har undervejs rådført os med kompetente folk, der har hjulpet os bedst muligt igennem
implementeringen. Det har ikke været fejlfrit, men vi har nu et system der virker og følger gældende
lovgivning.
Vi har i løbet af år 2020 påbegyndt en proces, som er både fantastisk spændende og meget
nødvendig. I den kommende tid ønsker vi, fra Hovedbestyrelsens side, at sætte fokus på aktiviteter
for de mindste DBSU-medlemmer. Det betyder ikke, at der bliver færre arrangementer for andre
medlemmer, men vi har behov for at flere børn indlemmes, oplever og styrker DBSU’s fællesskab.
Derfor har det været, og bliver fremadrettet, en indsats, som vi ønsker at prioritere. Vi skal alle,
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børn som unge, kunne færdes i DBSU – både fysisk og online. Det skal være et rart sted at være, og
vi har desværre oplevet, at tonen på bl.a. Facebook har været hård. Det er en tendens, vi er kede af,
for DBSU skal være et sted for alle. Debat og diskussion er altid velkommen, men det skal ikke
foregå på en måde, der kan støde andre. Derfor vil det være en prioritet for Hovedbestyrelsen at
række ud til jer som medlemmer, så vi sammen kan få skabt et sæt regler eller guidelines for færden
i DBSU’s online-grupper.
Sidst, men ikke mindst, ser vi frem til et år, hvor vi forhåbentlig kan begynde at mødes fysisk igen,
så DBSU atter kan få lov til at blomstre i fuld flora. Tak til jer alle for et godt år, hvor I har bidraget
til at løse de store udfordringer, vi har mødt, og vist at DBSU – virtuelt såvel som fysisk – er
verdens bedste forening.

Forkortelser
-

DBSU = Dansk Blindesamfunds Ungdom
HB = Hovedbestyrelse
BM = Bestyrelsesmøde
GF = Generalforsamling
SUMH = Sammenslutningen af Unge Med Handicap
DBS = Dansk Blindesamfund
IBOS = Instituttet for Blinde og Svagsynede
LFBS = Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede
DBSK = Dansk Blindesamfunds Kvinder
DUF = Dansk Ungdoms Fællesråd
NUK = Nordisk Ungdoms Komite

Kontor
Medlemsstatistik
DBSU tæller pr. 31. december 2020 249 medlemmer. De fordeler sig således.
0-17: 31 medlemmer
18-29: 134 medlemmer
30-35: 54 medlemmer
36+: 30 medlemmer
Der er kommet 16 nye medlemmer til i 2020 og vi har måttet sige farvel til 25 medlemmer, så der er
samlet set sket et fald på 9 medlemmer i 2020.
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Kontoret
Året 2020 har været et besynderligt år med en del forandringer grundet COVID-19. Der har været
nogle administrative forandringer, grundet landets omstændigheder og håndteringen af samfundet,
men DBSU har trods alt ikke været så påvirket som mange andre foreninger.
Jeg kom ind som barselsvikar for Ditteemilie tilbage i marts og har nydt, hvert et øjeblik, at arbejde
for DBSU. Ditteemilie kommer tilbage i marts måned 2021, hvor vi har overdragelse til og med
landsmødet i april 2021.
HB og kontoret har haft et agilt samarbejde i år, da bestyrelsesmøderne primært har været online,
Kontoret har været kort med fra start af, for at få indblik i, hvordan det går og hvad HB gerne vil
opnå af resultater i DBSU.
Ellers er alt som det plejer indtil april. Telefontiderne er mandage mellem 12 og 15 og fredage
mellem 9 og 12 og mailen er den samme: kontor@dbsu.dk eller tilmelding@dbsu.dk. I vil få
nærmere besked når Ditteemilie er tilbage ift. ændring af telefontiderne.

De bedste hilsner, Marlene

Økonomi
År 2020 har på mange måder været et år ud over det sædvanlige på grund af Corona. Dette kan også
ses på foreningens regnskab.
Mange foreninger rundt om i Danmark har været på kanten af at måtte dreje nøglen om på grund af
manglende indtægter. Heldigvis har det ikke været tilfældet for DBSU, hvor de største
indtægtskilder ikke afhænger af aktiviteten i vores forening.
DBSU er dog lige som alle andre foreninger, blevet ramt på aktivitetsniveauet. Vi har måtte aflyse
de fleste fysiske arrangementer og i stedet for gå over til digitale arrangementer. Yderligere har
bestyrelsen måtte aflyse flere fysiske møder og i stedet gøre brug af digitale møder. Digitale
arrangementer og møder er generelt meget billigere, da der ikke er udgifter til transport, forplejning,
overnatning og fysiske aktiviteter, som er de største udgiftsposter i regnskabet. DBSU træder derfor
ud af 2020 med et rekordstort overskud og en rekordhøj egenkapital.

Indtægter
Vores indtægter i foreningen består hovedsageligt af tilskud fra Dansk Blindesamfund, Dansk
Ungdoms Fællesråd og Socialstyrelsen. Samt i mindre grad kontingentindbetalinger fra foreningens
medlemmer. Vi har i 2020 modtaget et administrativt tilskud fra DBS på 280.000 kr. og et tilskud
til aktiviteter på 23.530 kr.
Vi modtog et mindre tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd på grund af dalene tipsmidler.
Tilskuddet blev på 423.945 kr.
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Tilskuddet fra Socialstyrelsen er i år på 191.475,7 kr.
Kontingentindbetalingerne er på 38.406 kr.
Det giver i alt indtægter på 957.704,7 kr.

Udgifter
Det giver et overskud for 2020 på 279.066,2 kr. i alt.
I forhold til vores kapital, så er vores bankkonto steget til 995.264,59 kr. i alt.
Vi har derfor en meget stærk økonomi i DBSU på nuværende tidspunkt, og der er et stort
økonomisk råderum til at lave flere aktiviteter i DBSU de kommende år.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget har ligesom foreningen været igennem en turbulent periode i 2020, hvilket dels
har haft at gøre med udskiftninger af udvalgsmedlemmer, et intensivt landsmøde og Corona.
Udvalget havde optil Landsmødet i det forgangne år, bl.a. arbejdet på at udarbejde og sammenfatte
en strategisk handlingsplan som kunne rammesætte foreningens politiske og sociale arbejde i en
periode på fem år. Heriblandt havde udvalgsmedlemmerne været i kontakt med andre
ungdomsorganisationer, for at lære om hvordan de administrerede deres foreninger, delegerede
arbejdsopgaver til tillidsfolk, ansatte og frivillige medlemmer og arbejdede med politiske emner.
Men grundet en hastig udskiftning af medlemmer i Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget, samt
omstilling til Corona, betød dette at Forretningsudvalget skulle fokusere på at forberede et
kommende Landsmøde i marts (læs venligst afsnittet om Landsmødet).
Efter Landsmødet blev et nyt Forretningsudvalg stillet med Sofie Monggaard Christensen som
formand, Søren Uhrenholdt som kassér og Jens Chr. Carlos Sørensen som tredje medlem.
Udvalgets opgave var herefter først at få grundfæstet og opstartet samarbejdet med den nye
hovedbestyrelse og de eksterne udvalg. Især i sommerhalvåret var fokus på at lave en arbejdsrytme i
Hovedbestyrelsen og en forventningsafstemning om hvordan og hvorledes foreningen kunne drives
og dertilhørende arbejdsopgaver kunne fordeles. I samme periode, var der også fokus på at få
kontakt til de eksisterende samarbejdspartnere og en nytilkommet, Dansk Blindesamfunds Kvinder.
I løbet af efteråret kom der igen Corona på dagsordenen. Vi måtte se til fra sidelinjen og acceptere,
at det ene arrangement efter det andet blev aflyst. Det samme skete med bestyrelsens møder, hvor vi
blev nødt til at acceptere at afholde Zoom-møder i stedet for. Det har været enormt svært at sidde i
bestyrelsen og forretningsudvalget i denne periode, hvor omstændighederne ændrede sig fra dag til
dag. Pludselig kunne der komme et pressemøde med Mette Frederiksen, og så var alting helt ændret
for DBSU. I FU havde vi udfordringer nok med at holde os ajourført med nye retningslinjer, som
hele tiden blev dumpet ned fra Dansk Ungdoms Fællesråd og samtidig hørte vi om Landsmøder i
andre foreninger, som nærmest spontant blev lukket ned af Politiet på baggrund af retningslinjer,
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som ikke engang var blevet offentliggjort på det tidspunkt. Vi skulle træffe beslutning om, hvad der
skulle udsendes af informationer fra os til medlemmer og arrangører, og hvor ofte de skulle
udsendes. Samtidig skulle det hele omskrives til et sprog, som var til at forstå for alle. Trods alle
udfordringer, så føler vi selv, at vi indtil videre har ført foreningen sikkert igennem Coronakrisen.
Sommeren og efteråret bød også på en del udfordringer med hensyn til GDPR. Vi fik endelig taget
hul på det store arbejde med at få indført GDPR i foreningen. GDPR blev indført i dansk lov tilbage
i 2018, men hidtil havde det ikke været en opgave, der var blevet taget særlig seriøst. Derfor kom
der nu noget godt ud af Corona. Nu hvor vi ikke kunne mødes og hygge os sammen, så kunne vi få
løst nogle af de store opgaver. Det har været et kæmpe stykke arbejde at gå i gang med, og vi kan
takke Kim D. G. for en kæmpe indsats med at gentænke og justere DBSU’s IT-løsning og
undersøge GDPR-reglerne samt indhente tilbud fra eksterne IT- og GDPR-firmaer. På nuværende
tidspunkt har vi sat et firma i gang med at hjælpe os med de sidste papirer inden vi når i mål.
De nye ændringer i GDPR skabte også en del postyr på DBSU’s Facebook gruppe. På grund af
dårlig kommunikation i bestyrelsen og til vores medlemmer, skabte det en del uro og misfornøjelse,
da vi begyndte at indføre GDPR på vores FB-gruppe. Efter at vi havde mærket stemningen fik vi
meldt bedre ud og uroen på FB lagde sig igen.
Der har været en del dårlig stemning på FB-gruppen i løbet af sommeren og efteråret, hvilket har
skyldtes enkelte medlemmer, som har været utilfredse med bestyrelsen. Forretningsudvalget brugte
meget unødvendig tid på dette, og det har sat sine tydelige spor på vores motivation. Vi føler ikke
helt, at det kan være rigtigt, at dem som frivilligt stiller op for at bære foreningen videre samtidig
skal være skydeskive inde på Facebook for sure miner og for et resultat af en dårlig dag. Hvis
DBSU forsat skal bestå som et socialt fællesskab, så opfordrer vi hermed til, at man i stedet for
bakker op om bestyrelsen og deres arbejde, når de nu engang har valgt at stille op og er blevet valgt
demokratisk af medlemmerne. Hvis man er utilfreds og mener at kunne gøre det bedre, så er man
altid velkommen til selv at stille op til næste Landsmøde og selv løfte foreningen videre. Det gælder
også for det arbejde arrangørerne laver i foreningen.
Det har generelt været et svært efterår for FU, og det blev ikke lettere for os, da Sofie pådrog sig en
hjernerystelse midt i september. Siden da, har det kun været muligt for Sofie at arbejde på meget
nedsat blus og holde møder. Vi håber, at hendes situation forbedres i løbet af første halvår af 2021.

Ansættelse af en kommunikationsmedarbejder
En anden opgave, som Forretningsudvalget har været travlt optaget med i løbet af sommeren og
efteråret af, er ansættelsen af en ny kommunikationsmedarbejder. Der var brug for flere kræfter i
DBSU til at løfte opgaverne i foreningen, og der var brug for at opgaverne blev lagt mere over fra
frivillige til ansatte. Derfor undersøgte vi først hvilke opgaver, vi kunne lægge fra os og
sammensatte en profil ud fra dette. Det blev til ønsket om at ansætte en kommunikationsmedarbejder, hvilket blev til et jobopslag og omkring 50 ansøgninger. Efter nøje at have læst alle
ansøgninger igennem og gennemført flere jobsamtaler, kom vi endelig i mål med den helt rette til
stillingen, og vi er nu glade for, at Emily er blevet ansat hos os. Vi håber, at vi får glæde af hende i
mange år fremover.
9

Ansættelse af en børnemedieredaktør
Sidst men ikke mindst ansatte FU i november måned Anna til at være børnemedieredaktør. Hendes
primære opgave er at lave Zoom møder for de yngste af vores medlemmer, hvilket I også kan læse
om under punktet børne/teen Zoom møder.
Vi i FU vil gerne takke for den gode indsats resten af bestyrelsen og Marlene har lavet i løbet af
2020. Vi håber på et bedre 2021 for os alle i DBSU uden så meget Corona.

Hovedbestyrelsen
Til Landsmødet d. 16. maj blev følgende Hovedbestyrelse nedsat:
Formand: Sofie Monggaard
Kasserer: Søren Uhrenholt (kun for 1 år)
Sekretær: Cathrine Honoré (kun for 1 år)
3. FU Medlem, Jens Christian Sørensen.
Bestyrelsesmedlemmer: Christina Uhrenholt, Kim Grønhøj og Tobias Bay Jensen.
Suppleanter: Nicklas Tegner, Kenneth Banner og Navid Makki.

Desværre måtte Tobias Bay Jensen og Jens Christian Sørensen begge af personlige årsager træde ud
af Hovedbestyrelsen før tid, hvorfor Nicklas Tegner og Kenneth Banner nu sidder som ordinære
bestyrelsesmedlemmer, og Kim Grønhøj er indtrådt i Forretningsudvalget.
Hovedbestyrelsen planlagde i starten af året at afholde 3 fysiske møder og 3 møder på Zoom i 2020.
Grundet Corona restriktioner måtte 2 af de fysiske møder dog laves om til Zoom møder med kort
varsel.
Derfor har hovedbestyrelsen kun haft 1 fysisk møde i år.

Regionerne
Region Øst
I Region Øst har det lige som alle andre steder i DBSU været et lidt besværligt år, hvilket skyldes at
COVID-19 desværre har forhindret os i at afholde ca. halvdelen af vores arrangementer. Men det
lykkedes os at holde nogle arrangementer. Heriblandt sommerfest, brætspils aften, klatring og
byvandring.
Vi holdt også bingo aften på Zoom den 29/12 og på trods af omstændighederne, har der været god
opbakning til vores arrangementer i 2020.
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Region Vest
Det har været et spændende år 2020. Der har været udskiftninger i både bestyrelsen, men også andre
tillidsposter, samt kontoret og sidst men ikke mindst Corona. Regionen har måtte tilpasse sig og
være meget fleksibel, men man har haft et godt sammenhold. Der har været en god kommunikation
til Hovedbestyrelsen og Regionen har afholdt 12 arrangementer i 2020, som der kan læses om i
DBSU Region Vests årsberetning.

Udvalg
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget i DBSU:
Vores Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalg (UB-udvalg) blev opstartet primo 2020, hvorefter en
opstartsfase samt afklaring af interesseområder, i forhold til udvalgets medlemmer, har været
nødvendig. I øjeblikket arbejdes der på tre områder:
1) Mentorordning for medlemmer med særligt fokus på selvstændige
2) Informationsindsats rettet mod folkeskoler om synshandicap (herunder foredrag og andet
materiale)
3) Jobsøgnings- og opkvalificeringskursus for unge med synshandicap
BU-udvalgets fokus har i første omgang været at styrke de eksisterende tilbud for børn og unge med
synshandicap vedrørende uddannelse og beskæftigelse. Mens politisk lobbyarbejde på længere sigt
er et mål, føres de vigtigste sager på dette område, der vedrører DBSU, allerede af
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH). For ikke at skabe forvirring hos de relevante
politikere, er DBSU i første omgang trådt et skridt tilbage, så SUMH kan føre de relevante sager
såsom en styrkelse af handicaptillægget.
Foruden afklaringsprocesser mv. har Corona-pandemien besværliggjort arbejdet en smule. Det er
forhåbningen at vi kan afholde flere events i løbet af år 2021.

Udvalg for tilgængelighed og hjælpemidler
Udvalget har i 2020 samarbejdet med DR omkring deres DR TV og DR LYD apps.
Grundet Corona har det ikke været ansvarligt at rejse ud til fx. metrostationer og afprøve
tilgængeligheden, selvom det var en ambition.
Sidst men ikke mindst har udvalget været i kontakt med flere appudviklere bl.a. Badoo, Happen,
Veggly, Nota, TV2Play, Nextory, Mofibo, MovieReading, Samsung, Ereolen, Danske Bank og
Spar Nord. Man har også forsøgt i 2020 at afholde et Zoom møde omkring tilgængeligheden i DR
TV og Lyd, men med yderst begrænset tilslutning fra foreningens medlemmer, hvilket måske
skyldes den svære omstilling fra fysiske til online sammenkomster.
Udvalget har i 2020 bestået af tre medlemmer.
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PR Udvalg
Udvalgets aktivitetsniveau har i 2020 overordnet været lavt grundet Corona-situationen og
udskiftningen af medlemmer. Hensigten var i starten af året, at udvalget skulle henvende sig til
synscentraler og kommunikationscentre i Danmark, med henblik på at afvikle infomøder om DBSU
og det at være ung med et synshandicap. Dette var henvendt til børnefamilier og unge med
synshandicap. Grundet Corona-situationen, var svært at afvikle disse aktiviteter.
Dog har udvalget i efteråret skrevet et par opslag på Facebook omkring digitale aktiviteter bl.a.
Zoom møder henvendt til børn og unge med synshandicap.

IT-udvalg
Der har i IT-udvalget været rigeligt at se til i 2020, man har intensivt hjulpet til med det digitale
landsmøde, stået for mail, web og IT-udrulning og opsætning, særligt i forhold til GDPR, og her har
vi først været ved UnoEuro, i dag kendt som Simply, men skiftede til Microsoft Office 365 i forhold
til mailløsning og opbevaring af alle vores dokumenter og filer fra kontoret og hovedbestyrelsen,
for at imødekomme de komplikationer der følger med GDPR. Dette er med til at beskytte alles data,
på en forsvarlig måde, og betyder også at vi kan være sikre på at foreningens tillidsfolk og
personalet overholder denne lovgivning.
Der har været en snak om hvorvidt foreningen skulle have en app siden årsberetningen i 2019
foruden websiden dbsu.dk. Vi er endt på begge dele. Websiden er nem at tilgå for alle, mens appen
MinForening kan sikre en nemmere kommunikation og administration mellem medlemmer,
hjælpere og ansatte samt tilmelding og betalinger til arrangementer som nu om dage oftere betales
via MobilePay end bankoverførelser. Derudover kan vi stå inde for sikkerheden og få bedre kontrol
over dataen, hvilket ikke er tilfældet på fx Facebook, hvilket har bekymret IT-udvalget. Med app’en
har børn mulighed for at kommunikere med vores medlemmer, da Facebook ikke tillader personer
under 13 år. Der er selvfølgelig mulighed for forældrekontrol for børn. Sidst men ikke mindst, så
har udvalget været med til at forbedre tilgængeligheden betydeligt på appen MinForening samt
diverse fejl på Facebook og ydet support til tillidsfolk, kontoret, medieredaktionen og
kommunikationsansatte, samt møder både internt og med hovedbestyrelsen samt udarbejdelse af ITvejledninger. Vi har i IT-udvalget været på GDPR kursus sammen med hovedbestyrelsen.

Vi har i år 2020 påbegyndt arbejdet med GDPR datastrøm analyse, databehandler aftaler,
sikkerhedsstyring af vores IT-systemer og implementering af fælles kalender til hjemmesiden på
tværs af samarbejdspartnere, samt implementeret billeder, videoer, fælles blog for synshandicappede, design tilpasning, digitale samtykkeerklæringer med Visma Addo og dokument
oversigt til hjemmesiden. Vi har også generelt praktisk undersøgt vores administration vedrørende
automatisering af vores processer i foreningen.
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Det internationale udvalg
Udvalgets aktivitetsniveau har været svingende, men med lovende fremtidsudsigter.
Dansk Blindesamfunds Ungdom, indgik i et samarbejde med den liberiske ungdomshandicaps
Organisation The Christian Association of The Blind Youth (CAB Youth) i 2019, hvilket
resulterede i at to medlemmer besøgte Liberia i november 2019. Målet med besøget var at
undersøge mulighederne for at gennemføre en såkaldt før-undersøgelse (pre-study) en form for
undersøgelse, hvor begge organisationer finder ud af hvilket projekt som kan gennemføres i Liberia,
med henblik på at forbedre bl.a. muligheden for at børn, unge og ungevoksne med synshandicap i
Liberia, kan få bedre mulighed for tage del i det samfund, de er en del af.
I den danske organisation (DBSU) har vores opgave været at formulere en ansøgning, hvor førundersøgelsens overordnede mål skulle skrives. Men grundet Corona-situationen har det været
svært at få en idé om, hvordan DBSU kunne assistere CAB Youth. Dog har kontakten med
tovholderen Rally været god og positiv. I Liberia ønsker de et vedvarende, gensidigt forpligtende og
robust samarbejde, hvilket har indikeret at før-undersøgelsen vil blive gennemført når det bliver
muligt at rejse udenlands.

Fritid og kultur
Der har ikke været nogen aktivitet i dette udvalg og derfor er det blevet besluttet at nedlægge dette
udvalg og have fokus på de igangværende.

Politiske aktiviteter
Pandemien har fyldt utroligt meget rent politisk, hvorfor de fleste andre sager, naturligvis, er blevet
sparket til hjørne. I den forbindelse har vi været repræsenteret i flere følgegrupper – bl.a. om
bekæmpelse af ensomhed under Corona-krisen samt høringer om kommunernes højtspecialiserede
tilbud til børn. SUMH har ligeledes varetaget en del af det konkrete lobbyarbejde, da der i forvejen
har været flere politiske processer i gang fra deres side, som vi har kunnet tilslutte os.

Retshjælp
Retshjælpstjenesten er drevet af frivillige medlemmer i DBSU, Mie Henriksen og Mikael Krarup,
som begge har berøringsflade på socialområdet fra deres arbejde. Retshjælpstjenesten er for
medlemmer, som måtte ønske svar på diverse spørgsmål om kompensationsordninger og sociale
rettigheder mm. Man kan kontakte dem via mail på retshjaelp@dbsu.dk.
Tjenesten er ikke blevet benyttet af medlemmerne, men tjenesten har stadig sin berettigelse for at
signalere overfor medlemmerne, at denne mulighed findes. Mikael træder dog ud af tjenesten, da
han bliver for gammel.

13

Tjenesten fortsætter med at være tilgængelig af Mie Henriksen for medlemmerne. Hun har ytret, at
der vil blive udtænkt nye tiltag til næste år.

Arrangementer
Zoom Events
Der har været 5 succesfulde Zoom Events i perioden 3. november til 21. december, hvor fokus har
været at skabe trivsel med virtuelle arrangementer via Zoom. Der er afprøvet forskellige temaer;
quiz, seksualitet, samfundsøkonomi, chokoladesmagning og en julequiz. Generelt er alt gået stort
set perfekt. Der er god stemning blandt de 8 - 17 deltagere der er med fra gang til gang. Vi oplever
varieret tilslutning, hvilket er positivt, og en god dialog deltagerne imellem. De accepterer
præmissen om, at Mikkel er værten og står for programmet mens Kenneth står for teknikken, og
vores samarbejde om hvert enkelt event er enestående. Det tager lang tid at forberede og udføre
disse events og der ligger et stort stykke arbejde bag det. Derfor håber vi på, fremadrettet at arbejde
med så frie tøjler, som vi har haft indtil videre og værdsætter opbakningen fra foreningens
tillidsfolk. Vi satser på at forsætte succesen ind i det nye år 2021 og udforske dette miljø yderligere.

Børne/teen møder på Zoom
I forbindelse med Coronaens indtog i 2020 blev vi i bestyrelsen tvunget til at finde alternative
måder at nå ud til jer medlemmer. Det gjorde vi blandt andet ved at starte Zoom-møder op for både
børn/teenagere og unge. Til at varetage Zoom-møderne valgte vi Anna Hope, som har vist et stort
gå-på-mod og energi. Derudover formår hun også at henvende sig til børn og teenagere og tale ind i
deres verden på et forståeligt niveau. Her er hvad Anna har at sige om aktiviteterne:
Jeg fik til opgave at udføre Zoom-events for vores yngste medlemmer. Jeg synes, det er gået over al
forventning. Der er en god opbakning, både fra ældre medlemmer og fra forældre. Der blev afholdt
2 Zoom-møder i løbet af 2020, og der forsættes med at blive afholdt møder hver anden uge i 2021.
Børnene og de unge er meget opsøgende og stiller mange brugbare spørgsmål i forhold til
synshandicap, hjælpemidler, det svære og lette ved sociale aktiviteter, hvad man kan gøre mv.
Jeg får også super opbakning, ros og god feedback af forældrene, som jeg bruger til de næste
møder. Alt i alt er det en succes. Det er tydeligt at se, at børnene har brug for disse initiativer.

Landsmøde & generalforsamling 2020
De indledende forberedelser til landsmødet 2020 blev skudt i gang i februar. I anledningen af at
DBSU ville fylde 40 år, ville arrangørgruppen bestående af medlemmer fra hovedbestyrelsen, lave
et program hvor foreningen skulle fejres og et forslag til en strategiplan for driften af DBSU skulle
præsenteres og afstemmes.
Men grundet Corona, måtte det fysiske arrangement på Fuglsangcenteret aflyses og programmet
laves om. Det blev besluttet i marts af landsmødet skulle flyttes til maj, at det kun var
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generalforsamlingen der skulle afvikles, og at det blev gjort digitalt og skulle livestreames på de
sociale medier.
Det var stadig hensigten at foreningen skulle fejres og strategioplægges præsenteres for deltagerne.
Derfor kunne alle deltagere, bestille en lille gave ved tilmelding, og der blev gennemført et
debatmøde fem dage før generalforsamlingen, hvor strategioplægget blev præsenteret og diskuteret.
Dette var med hjælp fra SUMH, hvor en konsulent bistod som dirigent.
Mediehuset København assisterede med at planlægge og gennemføre den digitale generalforsamling
samt livestreamingen. IT-udvalget bistod med teknisk support og produktion af en digital
afstemningsprocedure. Herudover hjalp Dansk Ungdomsfællesråd med at finde en dirigent til
lejligheden.
Generelt gik generalforsamlingen efter planen, hvor en ny hovedbestyrelse blev grundfæstet med en
ny formand og kasserer.
Det var første gang nogensinde DBSU gennemførte en digital generalforsamling. Dette har givet
medlemmerne grunderfaring i, hvordan dette rent praktisk kan gennemføres hvis det bliver
nødvendigt i fremtiden.

Overlevelsestur i DBSU den 29. maj – 1. juni 2020
Dette arrangement foregik i Fredericia og omegn, hvor det handlede om, at deltagerne skulle
samarbejde og blive fysisk udfordret. Samtidig handlede det om at give svagtseende og blinde en
uforglemmelig oplevelse i naturen, da et synshandicap giver selvstændige udfordringer, hvor det er
svært at tage ud i naturen på egen hånd.
På grund af Corona-situationen, blev det ikke promoveret til fulde, da der kun måtte deltage op til
10 personer til udendørs aktiviteter. Derfor var deltagerantallet på 5 deltagere og 2 arrangører, samt
2 instruktører på hele turen. Arrangementet havde ikke egne DBSU-hjælpere med, da dette var
nødvendigt for at det kunne blive afholdt for de tilmeldte deltagere. Derfor tog instruktørerne en
ekstra rolle på sig. Det gik an fordi der ikke var flere deltagere, ellers skal vi have egne hjælpere
med, så deltagerne kan få det fulde udbytte af turen.
Fredag gik vi fra stationen med oppakning til lejren. Der var slået telte op, og der var 2 kokke i gang
med at lave lækker mad over bål. Standarten var høj fra starten, hvor deltagerne skulle forberede sig
på, at det ville blive mere og mere primitivt dag for dag. Senere på aftenen, sad deltagerne rundt om
bålet og øvede sig i at tænde ild med et strygestål.
Om lørdagen var der morgenvækning kl. 07.00 for morgenmadsholdet og 07.30 for de resterende.
Holdet skulle være klar kl. 10.00 til 12 km vandring med oppakning. De blev 2 timer forsinket
fordi, det kan være svært lige at vide, hvad der skal gøres og pakkes med når man ikke er vant til at
være i naturen. Der skete en markant forbedring de efterfølgende morgener, især fordi der blev
kommunikeret bedre og samarbejdet om at pakke lejren ned. Så stod den ellers på vandring ved
stranden og hen over væltede træer, hvor fødderne blev våde. Der var en udfordrende skrænt holdet
kom op af, hvor resten af vandringen foregik i skovkanten med flere udfordrende kløfter tæt ved
skræntkanten. Anden overnatning var i shelters med en fornem bålplads, hvor der blev skåret en
masse grøntsager ud og andet lækkert til at lave ’smut nam nam’ (blandet mad i en foliebakke) over
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bålet. Søndag stod på 15 km kanotur, hvor der var udfordrende strøm og broer undervejs.
Deltagerne skulle bl.a. under en af broerne virkelig samarbejde fordi selve kanoen faktisk stødte på
broen. Den sidste lejr var bare en græsplæne da de ankom. Så der skulle både laves bålplads, toilet,
findes pinde til helstegt kylling og bygges en bivuak. Opsætningen af bivuakken blev gjort helt
uden instruktioner og den blev godkendt med pil op.
Under hele turen blev der lært flere forskellige outdoor tips og tricks. Der blev specielt nævnt flere
gange fra deltagerne, at de har fundet ud af, hvor vigtigt det er at have det rette udstyr. Der er stor
opbakning til en lignede tur igen, fordi det er så sjældent, man får sådan en mulighed.

Lalandia
I starten af november afholdt DBSU sin årlige tur til Lalandia for børn, unge og familier. Som
arrangører kæmpede vi for at få lov til at afholde arrangementet. Rigtig mange ting har været aflyst
i løbet af året, og det rammer familier med handicap ekstra hårdt. Disse familier har ikke mulighed
for bare at kunne tage på ferie på egen hånd, og derfor er dette arrangement vigtigt for dem. Derfor
valgte vi at gennemføre arrangementet under forsvarlige forhold. Det var derfor en helt anden tur
end det plejer at være, men den var virkelig tiltrængt for de børn, familier og unge mennesker som
deltog. Der var kun en familie pr. hytte, vi måtte ikke besøge hinanden i hytterne og vi skulle
generelt holde afstand til hinanden. Derfor havde vi sørget for håndsprit i lange baner, mundbind
samt badehætter med manden med den hvide stok, som var sponsoreret af DBS, så vi kunne færdes
sikkert inde i badelandet. De fælles aktiviteter foregik over Zoom i hver vores hytte. Hver aften var
der quiz, og lørdag eftermiddag var der en aktivitet for de mindre børn. Der var stor tilslutning til
Zoom møderne. Der deltog ca. 35 personer på turen inklusive hjælpere. Alt i alt var turen en stor
succes til trods for Corona.

Aflyste arrangementer
I år har vi været nødsaget til at aflyse flere arrangementer grundet COVID-19. De arrangementer
der blev aflyst er:
- Miniefterårsferie
- Julefest
- Ledsager/hjælper kursus
- Nordic Camp
Vi håber på at få arrangementerne gennemført, når landet ikke er ramt af Corona pandemien
længere.
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Samarbejdspartnere
Danmarks radio
Der er et godt samarbejde med DR, primært omkring deres apps i 2020, hvor vi har inviteret ind til
DR byen, haft møder via Zoom og bidraget til design og tilgængelighedsfunktioner igennem udvalg
for tilgængelighed og hjælpemidler.

Sammenslutningen af Unge med Handicap
I år har hovedbestyrelserne på tværs fokuseret på det tværorganisatoriske og politiske samarbejde
med SUMH.
DBSU har i en årrække efterspurgt, at SUMH gjorde sig mere synlig og relevant, ikke blot for
DBSU men også for paraplyorganisationens medlemmer, hvilket blev italesat ved SUMH´s
repræsentantskabsmøde.
Dette resulterede i at SUMH igennem 2020, blandt andet inviterede til flere møder med
medlemsorganisationerne (MO møder) som har handlet om centrale politiske og sociale projekter
SUMH arbejder med.
Igennem 2020 har DBSU derfor deltaget i flere MO møder som har handlet om debiteringen af
handicaptillægget, der tildeles nogle unge med handicap som er under ungdoms eller videregående
uddannelsesforløb, samt sociale aktiviteter i SUMH og andet.
DBSU deltager nu i en arbejdsgruppe med SUMH, som fokuserer på at skrive et lovforslag der har
til formål at revurdere handicaptillægget.

Dansk Blindesamfund
Samarbejdet med DBS fungerer godt. Der har fra DBS’ side været stor villighed til at støtte
arrangementer og virtuelle events, der styrker sammenhængskraften og fællesskaber for blinde og
svagsynede unge i Danmark.
Det er aftalt, at vi inddrages i de projekter, hvor det er meningsfyldt – altså typisk projekter eller
indsatser, der berører børn eller unge såsom kurser, kommunale indsatser, politikudvikling osv.
Herudover er der indgået et informationssamarbejde vedr. Corona-pandemien. Det betyder konkret,
at vi modtager nyhedsbreve om Corona-situationen samt får sparring til event-afholdelse (både
fysisk og virtuelt).

Landsforeningen til forældre for blinde og svagtseende
Samarbejdet har i året været fokuseret på at lave sociale aktiviteter for børn og unge med
synshandicap med deltagelse af deres forældre.
Ligesom tidligere år har DBSU og LFBS forsøgt at arrangere fælles arrangementer som har haft en
social og faglig dimension. Men grundet Corona var dette samarbejde i stedet baseret på en løbende
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vidensdeling omkring hvordan børn og unge i folkeskolen eller på ungdomsuddanner oplevede den
digitale undervisning og de forandrede måder man kunne mødes på. Blandt andet blev LFBS
inviteret til at nævne problematikker som børn og unge i alderen 6 til 18 år oplever i forhold til
sociale relationer, forud for at DBSU deltog i en følgegruppe, nedsat af DUF (Dansk Ungdoms
Fællesråd).
Dog blev der gennemført nogle fælles arrangementer, hvor begge foreninger samarbejdede om
planlægning og afvikling. LFBS-arrangementet ’Syn på sagen’ blev afholdt i september på
Fuglsangcenteret, hvor DBSU hjalp med afviklingen af en kajak- og snorkelaktivitet i centerets nye
svømmehal. Herudover blev det årlige Lalandia arrangement afholdt i november, arrangeret og
gennemført af LFBS og DBSU. Begge arrangementer var succeser.

Institut for Blinde og Svagsynede
Samarbejdet har ligesom med de øvrige aktiviteter i DBSU, været meget mindre aktivt end tidligere
år. Foruden at et medlem fra DBSU-hovedbestyrelse sidder med i en borgerrepræsentations
bestyrelse på IBOS, har DBSU og IBOS i forskellige sammenhænge inviteret hinanden til at holde
oplæg og tage del i forskellige aktiviteter. Blandt andet gennemfører DBSU et oplæg og aktiviteter
på IBOS’ årlige sommercamp for unge, og IBOS deltager til DBSU´s årlige landsmøde.
For at kunne forbedre en mere landsdækkende indsats for rehabiliteringen af unge og voksne med
synshandicap, har IBOS siden 2018 arbejdet på at gøre sig selvstændig fra Københavns Kommune.
Det kan i sidste ende have meget vitale betydninger for hvilke servicetilbud til bl.a.
uddannelsesforløb, kursusforløb og rehabiliterings tilbud, IBOS bl.a. tilbyder unge og unge voksne
med synshandicap. Derfor har DBSU i år har haft en interesse i at vide, hvilke betydninger en
separation fra Københavns Kommune vil have for unge og unge voksne, samt hvordan der kan
laves tilbud som kan minde om eller matche de nuværende udbud til denne gruppe.
DBSU har i en årrække været inviteret til og har aktivt taget del i en borgerrepræsentations
bestyrelse på rehabiliteringsinstitutionen IBOS. Bestyrelsen består af medlemmer, der repræsenterer
forskellige borgerdrevne organisationer, interesseorganisationer og offentlige instanser som har at
gøre med borgere, der grundet deres synshandicap og eventuelt andre handicap, har deres gang på
institutionen.

Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse
Udvalgets formand, Nick List Elhøj, har meddelt at man, som med så mange andre arrangementer,
desværre har været nødsaget til at udsætte BSIEU’s studiekonference. Den var planlagt til
afholdelse i efteråret 2020, men er i stedet flyttet til november 2021.

Dansk Ungdoms Fællesråd
I 2020 har DBSU af flere omgange inddraget DUF i arbejdsforløb og aktiviteter som har haft at
gøre med foreningens almene drift samt afviklingen af generalforsamlingen i maj. Af to lejligheder
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blev medlemmer af DBSU´s hovedbestyrelse, inviteret til at holde oplæg og deltage i en
følgegruppe nedsat af Social & Indenrigsministeriet. Med en smule forøgelse i samarbejdet er
hensigten, at dette kan vedligeholdes fortsat, og gøre DBSU mere synlig og relevant for andre
frivillige ungdomsforeninger.
I 2020, inddrog DBSU DUF i faciliteringen af generalforsamlingen. Hertil deltog et af DUF´s
medlemmer fra hovedbestyrelsen som dirigent og ordstyrer, under transitionen af den digitale
generalforsamling. Da der var lagt op til kampvalg, var intentionen at finde en tredjepart som kunne
hjælpe med faciliteringen. Afviklingen gik fint, dirigenten sikrede at dagsordenen blev fulgt og at
debatterne var korte.
Under nedlukningen af Danmark, grundet sygdommen COVID-19, oplever flere børn og unge at
være mindre i kontakt med deres jævnaldrende. Dette har især gået udover udsatte børn og unge
som har oplevet at det har været sværere at holde kontakt med deres jævnaldrende og oplever
isolation. Derfor blev der afsat 10 mio. kr. af Folketinget. Social & Indenrigsministeriet skulle
forvalte pengene og nedsatte derfor en følgegruppe, bestående af organisationer som arbejder med
børn og unge, heriblandt DBSU. Et hovedbestyrelsesmedlem deltog som repræsentant for DBSU.
Status omkring projektet er at foreningerne er delt op, således at SUMH eksempelvis forvalter de
midler som er øremærket socialindsatser egnet til børn og unge med handicap.
I starten af marts, før nedlukningen, deltog to medlemmer fra DBSU´s internationale udvalg, i en
workshop, faciliteret af DUF, egnet til frivillige fra Danmark og Mellemøsten. Workshoppen havde
til formål at lære dem om, hvordan blinde og stærkt svagtseende kunne inkluderes i frivillige
ungdomsorganisationer.
I forhold til tidligere år, har ambitionen været at gøre DUF mere relevant for DBSU´s medlemmer.
Til at starte med var fokus på at bruge DUF som ressourcer til at løse driftsmæssige arbejdsopgaver
som bl.a. afvikling af generalforsamlingen. I efteråret var ønsket at gøre udvalgte aktiviteter fra
DUF synlige for tillidsfolk, idet en del af aktiviteterne har at gøre med faglig og praktik og
opkvalificering af frivillige og tillidsfolks kompetencer inden for organisationsarbejde og
internationalt arbejde. Hensigten er tillige at gøre DBSU mere synlige og interessante udadtil for
andre frivillige ungdomsorganisationer. På sigt var målet at tilbyde medlemmer i DBSU at komme i
kontakt med andre ungdomsorganisationer, hvor fokus ikke er på handicap. Dette har der blandt
medlemmerne været et ønske om i en del år.

Dansk Blindesamfunds Kvinder
I år 2020 har vi påbegyndt et samarbejde med Dansk Blindesamfunds Kvinder (DBSK), og der
skulle som følge heraf have været afholdt et tværorganisatorisk arrangement om frivillighed (for
begge køn, selvfølgelig!). Dette har dog ikke været muligt grundet Corona-pandemien, så
arrangementet er som udgangspunkt rykket til juni måned år 2021. Formålet med samarbejdet er
desuden at skabe større ungdomsengagement i DBSK.
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Refsnæs & Det synsfaglige råd
Samarbejdet i år har været forstyrret af Corona-situationen. Refsnæs har grundet Corona begrænset
aktivitetsniveauet og hermed også muligheden for, at DBSU kunne deltage til forskellige aktiviteter
såsom oplæg, fællesaktiviteter med kursushold osv. Dog vil et par hovedbestyrelsesmedlemmer
deltage til et par oplæg i starten af 2021.
I forhold til sammenarbejdet i Det synsfaglige råd, har forfatteren af dette afsnit kun været medlem i
kort tid, og har derfor deltaget til et møde i november. Til mødet blev det bekendtgjort, at man på
Refsnæs i 2021 vil fokusere på forskellige undersøgelser, indenfor og udenfor matriklen, som har til
formål at kortlægge tilgængeligheden af det digitaliserede undervisningsmateriale som børn og
unge modtager i folkeskolen. I denne undersøgelse har DBSU ytret, at de gerne vil være
behjælpelige med at indsamle viden.
På hovedbestyrelsesniveau indgår DBSU i et formelt samarbejde med Synscenter Refsnæs, som i de
senere år har betydet, at foreningen er medlem af den rådsforsamling som kaldes Det synsfaglige
råd. Medlemmerne af Det synsfaglige råd er foruden DBSU, LFBS og DBS en række offentlige
foreninger, som på et kommunalt og regionalt niveau, diskuterer driften af Refsnæs samt
igangværende eller kommende projekter eller indsatser, som Refsnæs tilbyder børn og unge med
synshandicap eller såkaldte multiple handicap.

Nordisk Ungdoms Komite
I januar 2020 deltog repræsentanter fra den tidligere hovedbestyrelse i et telefonmøde med NBFU
(Norges Blindeforbunds Ungdom) om det fremtidige samarbejde med NUK. Alle de nordiske lande
var inviteret, men kun DBSU vendte tilbage. Her drøftedes bl.a. goalball som NBFU ønskede mere
udbredt, hvilket DBSU gerne ville hjælpe med.
Grundet forårets andre aktiviteter blev der dog ikke fulgt yderligere op på dette.
I oktober inviterede NBFU imidlertid atter til møde, og her deltog repræsentanter fra både
Danmark, Sverige og Island. På dette møde blev der talt om forskellige muligheder for socialt og
fagligt samarbejde, hvilket vi håber på at komme meget længere med i 2021.

Medieredaktionen
I begyndelsen af 2020 bestod medieredaktionen af Nicklas Panton, Mikkel Enok, Louise Wille og
Juliane Lund. Kort efter landsmødet valgte Mikkel Enok dog at sige op.
Redaktionen har holdt omkring 5 interne møder i årets løb – de 2 af dem efter Mikkels udtrædelse.
Medieredaktionen har i årets løb brugt meget tid og energi på at få overblik over og system i det nye
podcastformat og hvilke muligheder, det giver. Der produceres både indslag fra arrangementer,
gode historier og generelle nyheder fra DBSU.
Sidst men ikke mindst har DBSU for første gang fået produceret en julekalender skrevet af Louise
Wille.
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Afslutning
Samlet set har år 2020 været et år, som vi ikke håber at se mage til igen. Vi har vist hvor stærke vi
er, når vi står sammen og finder fælles fodslag for foreningen. Selvom vi forhåbentlig snart kan se
ind i en tid, hvor Corona-pandemien ikke længere er herre over så stor en del af vores liv, bliver år
2021 nok et år, hvor vi må forberede os på at skulle vise den samme omskiftelighed som sidste år.
Men jeg ved, at vi kan holde fast, bevare vores fantastiske fællesskab og fortsætte de gode
resultater, når blot vi står sammen.
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