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Indledning/formandsberetning
2019 blev året, hvor DBSU fik sat tilgængelighed på dagsordenen. Allerede året forinden, havde
foreningen gjort sine første tilløb, med tilkendegivelser fra medlemmernes oplevelser af
kulturaktiviteter og DBSU’s rolle i Digitaliseringsstyrelsen, samt flere møder med centrale aktører
på tilgængelighedsområdet.
Tilgængelighed er et tema, som er transparent for flere områder fx fysisk tilgængelige
uddannelsesinstitutioner og webtilgængelighed, er blot nogle af de mange steder man kan støde
på tilgængelighed. Dermed er tilgængelighed et vigtigt indsatsområde. Og selvfølgelig har DBSU
været en medspiller.
Landsmødet 2019 viste et godt billede af, hvordan man kan se dette tema fra forskellige vinkler,
heriblandt på offentlige digitale medier til tilgængelige idrætsgrene for synshandicappede.
Ydermere var DBSU også på Roskilde Festival for at teste tilgængeligheden, lige såvel som en
samarbejdspartner for en synsvenlig udstilling i Rundetaarn.
Udover at synliggøre sig på tilgængelighedsområdet, så har DBSU gjort sig bemærket på årets
Folkemøde med to events om uddannelse og beskæftigelse. Ydermere har DBSU også gjort sig
bemærket internationalt, ved at etablere partnerskab i Liberia i samarbejde med Dansk
Blindesamfund.
En blindestok plantet på Månen, et første møde med en blindestok i Liberia, og en blindestok som
en dirigentstok på Folkemødet - alt dette, samt alle de andre arrangementer og aktiviteter, kan du
få et overblik over i denne årsberetning for 2019.
Medlemsstatistik
Kontoret
Medlemsstatistik:
DBSU tæller pr. 31. december 2019 257 medlemmer. De fordeler sig således.
0-17: 34 medlemmer
18-29: 136 medlemmer
30-35: 57 medlemmer
36+: 30 medlemmer
Der er kommet 23 nye medlemmer til i 2019 og vi har måttet sige farvel til 24 medlemmer, så der
samlet set er sket et fald på 1 medlem i 2019.
Kontoret:
2019 forløb nogenlunde jævnt og som det plejer at gå, men der er sket nogle få småjusteringer,
som ikke har den store betydning for selve det at være medlem af DBSU, men som alligevel lige bør
få et par ord med på vejen.
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FU arbejder løbende med økonomistyring, af den simple grund, at der ikke er grund til at betale
mere end højst nødvendigt for den service og de ydelser vi har brug for i DBSU, derfor har vi fået et
nyt system til at holde styr på finanserne og medlemskartoteket og vi har skifte bank til Merkur
Bank, både fordi deres priser er mere gennemskuelige, men også fordi de har en profil som
matcher det DBSU står for bedre.
Ellers er alt som det plejer, telefontiderne er stadig mandage mellem 12 og 15 og torsdag mellem
16 og 19 og mailen den samme: kontor@dbsu.dk eller tilmelding@dbsu.dk
Et sidste aber dabei, så venter jeg en lille pige til foråret, og går derfor på barsel medio marts 2020.
Der vil i løbet af de næste måneder komme nærmere info omkring vikar og hvordan overgangen
kommer til at forløbe.
De bedste hilsner, Ditteemilie

Økonomi
I dette afsnit vil regnskabet 2019 blive beskrevet. Der vil blive taget udgangspunkt i de større
poster i regnskabet, hvis flere detaljeret oplysninger ønskes, henvises der til regnskabet 2019.
Indtægter 2019:
I 2019 har der været indtægter for 745.938 kr. Dette består af tipsmidler fra DUF på 426.338 kr.,
tilskud til administration fra DBS på 280.000 kr. samt kontingenter på 39.600 kr. Herudover har der
været omkostninger til medlemshåndtering på 3.548 kr. Dermed giver det et bruttoresultat på
742.390 kr.
Løn- og personaleomkostninger udgør 148.221 kr. Som dækker over en ansat på kontoret. Dermed
bliver bruttoresultat II på 594.169 kr.
Administrationsomkostninger er på 61.091 kr. Dette dækker blandt andet over revisor for 33.411
kr. Resultat på landsmødet 2019 ender med en omkostning på 47.244 kr. Dette dækker primært
over opholdet, herudover er der dog en brugerbetaling, som gør at omkostningen ved at
arrangere landsmødet ikke bliver større.
Udgifter 2019:
Omkostninger vedrørende hovedbestyrelsen og forretningsudvalget udgør 67.315 kr. Dette
dækker primært over det udvidede hovedbestyrelsesmøde, som blev afholdt på Fuglsangcentret
samt befordring til medlemmer af bestyrelsen.
Omkostninger vedrørende information og PR udgør 60.058 kr. Denne post dækker over udgifter til
medieredaktionen.
Herudover er der omkostninger vedrørende aktiviteter på 84.998 kr. Dette dækker over deltagelse
til eksterne konferencer samt egne projekter såsom Space days.
Resultat 2019:
Dermed er der et resultat før afskrivninger på 273.463 kr.
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Posten arrangementer giver en omkostninger på 149.527 kr. Dette dækker over arrangementer i
2019. Dermed opnår DBSU et driftsresultat på 123.936 kr. Herefter er der overført penge til
regionerne. Dette betyder at der er et resultat før finansielle poster på 27.136 kr. Og efter
finansielle omkostninger opnår DBSU et årets resultat som er på: 25.293 kr. Balancens aktiv side
består af 703.456 kr. Dette består udelukkende af likvide beholdninger. På passiv siden består
egenkapitalen af 654.996 kr. Herudover er der kortfristet gældsforpligtelser for 48.460 kr. Denne
post består af skyldig revisor, da dette først bliver betalt i 2020 samt anden gæld som består af
feriepengeforpligtelser, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt ATP og andre sociale ydelser.
Ydereligere kommentarer til regnskab 2019
I forbindelse med dette regnskab skal det nævnes, at tilskud fra socialstyrelsen, Slots- og
kulturstyrelsen og Blindecenter Bredegaard er modtaget. Disse tilskud er regnet direkte ind i det
enkelte projekt eller arrangement og fremgår dermed ikke ad indtægterne i resultatopgørelsen.
Dette er værd at nævne, da dette betyder at der er blevet brugt væsentligt flere midler end dem
som er opgivet direkte ad regnskabet for 2019.
Fra Socialstyrelsen er modtaget i alt 265.373 kr. I 2019. Disse penge er gået til
tilgængelighedsseminar i forbindelse med landsmødet, Sund krop, samt Lalandia arrangementet.
Herudover er der modtaget 44.230 kr. Fra Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med Space Days
samt modtaget 13.500 kr. Fra Blindecenter Bredegaard i forbindelse med Roskilde Festival
projektet.
Dermed vurderes det fra hovedbestyrelsens side, at DBSU har en sund økonomi. DBSU har en
egenkapital på 654.996 kr. Dette er en god buffer og giver den fremtidige bestyrelse muligheden
for at kunne arbejde og poste endnu flere penge i kommende projekter. Herudover er der skabt
overskud de sidste to år og dette vidner om, at selvom der er brugt mange midler hænger det fint
sammen. Som nævnt oven for er der brugt mange ressourcer på at søge puljer, som kan være med
til at dække nogle af de omkostninger, som er forbundet med de største projekter hvert år. Dette
vil ligeledes være nødvendigt i fremtiden, hvis DBSU ønsker at have samme aktivitetsniveau i
forhold til projekter og store arrangementer.

Forretningsudvalget
2019 har været et år, hvor der er sket meget i forhold til DBSU’s arbejde. Vi har i løbet af 2019
arbejdet videre med vores strategi for hvordan vi i DBSU kan gøre os mere synlige overfor
samarbejdspartnere og andre interessenter, samt benyttet os af medlemmernes erfaring fra
landsmødet. Dette har resulteret i, at vi har valgt at ansætte endnu en medieredaktør., mens vi
har måtte sige farvel til en anden. Ansættelsen af medieredaktører er uddybet under PR-udvalget.
Det nuværende FU vurderede at det var en mindre god aftale, der var indgået med den tidligere
udbyder af hjemmesiden, hvorfor vi flyttede vores aftale til et andet firma.
Forretningsudvalget har løbende afholdt møder i løbet af året. Møderne har primært fundet sted
når der har været nogle ting der skulle drøftes omkring foreningen.
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Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen 2019 består af følgende:
Formand: Kim Sørensen.
Kasserer: Gustav Kallan.
Sekretær: Mikkel Enok Pedersen
Bestyrelsesmedlemmer: Caspar Gregersen, Edis Adilovic, Hiba Ali og Jens Christian Sørensen.
Suppleanter: Navid Maki og Marlene Jørgensen.
Hovedbestyrelsen har i 2019 afholdt 2 telefonmøder og 4 fysiske møder. 1 af de fysiske møder
blev afholdt i Valby i september, 1 blev afholdt i Odense ved Kim Sørensen. På hovedbestyrelsens
initiativ er 1 af de fysiske møder blevet brugt på et konfliktmøde med regionerne. Mødet foregik i
Odense og var med hjælp fra en konfliktmægler. Mødet havde til formål at styrke samarbejdet, da
hovedbestyrelsen ønsker at styrke samarbejdet på tværs af bestyrelser og styrke muligheden for
god kommunikation hovedbestyrelse og regionerne imellem. Det sidste fysiske møde blev afholdt
på Fuglsangcenteret og var i form af udvidet hovedbestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelser og
ansatte deltog.

Regionerne
Som tidligere år startede begge regioner 2019 ud med at afholde deres generalforsamlinger.
Udover at der til begge generalforsamlinger blev dannet nye bestyrelser bestående af såvel
nuværende bestyrelsesmedlemmer som nye, så bød begge generalforsamlinger på andre
spændende ting. Region Vests generalforsamling bød også på oplæg fra Helle Kaas Schmidt, som
region Vest har et tæt samarbejde med omkring fællesspisninger for unge i alderen 15 og 25 år.
Hos region Øst var besøg af formand Kim Sørensen, som afholdte en workshop, som skulle give et
indtryk af medlemmernes forhold til DBSU og introducerede hovedbestyrelsens målsætning om
”Skab dit eget liv”.
2019 har været et begivenhedsrigt år på de regionalplaner, der har været mulighed for deltagelse
til arrangementer, som både har skabt socialt samvær, personlig udvikling og faglig viden for de
deltagende.
Årsberetningerne fra henholdsvis Region Vest og Region Øst, kan læses på foreningens
hjemmeside eller ved at kontakte DBSU´s kontor og bede om at få den tilsendt.
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Udvalg
I dette afsnit vil berettes om den aktiviteter og projekter som er blevet gennemført i DBSU´s
udvalg gennem 2019.
Aktivitet, fritid & kulturudvalg:
Udvalget har arbejdet videre med kulturaktiviteter fra sidste år og i 2019 har der været fokus på
tilgængelighed. Derfor havde udvalget gået ind i projektet Roskilde Festival – Meget mere end
musik. Som var i samarbejde med Blindecenter Bredegaard, LFBS, IBOS og Handicapservice
Roskilde. Det var et trepindsprojekt om at styrke frivilligheden for blinde og svagsynede, lave
oplysningsaktiviteter omkring blindhed og svagsynhed, samt øge tilgængeligheden for deltagelse
på Roskildefestival med et nedsat syn. Der kan læses mere om projektet længere nede i
årsberetningen under andre aktiviteter.
Udvalget har også beskæftiget sig med tilgængelige udstillinger, og gik derfor i samarbejde med
Dansk selskab for Rumfartsforskning om at lave en tilgængelig udstilling for blinde og svagsynede
ved navn Rundt om Månen. Udstillingen fandt sted i oktober i Rundetaarn, København.
Udstillingen har givet en masse viden om hvilke tiltag der anbefales, og udvalget har sammen med
firmaet Ballast CPH udarbejdet en rapport på baggrund af disse erfaringer og rapporten skal være
med til at udvikle koncepter for tilgængelige løsninger. Der kan læses mere om Rundt om månen
under Andre Aktiviteter senere i årsberetningen.
DBSU har været i samarbejde med Dansk Blindesamfund om at udvikle et kursus, Forældre Fri,
som har til formål at oplyse og udvikle redskaber til den unge, som står foran en overgang mod
voksenlivet. Det er i tråd med DBSU’s vision om at skabe sit eget liv. Du kan læse mere om
Forældre Fri under andre aktiviteter senere i årsberetningen.
Erhvervs- & Uddannelsesudvalg:
Udvalget sidder med i Det synsfaglige råd på Syncenter Refsnæs, her har man været med til at
udvikle en punktskriftsguide til lærer og pædagoger, så der bliver lavet en fokuseret indsats på
dette område. Det er vigtigt at værne om det taktile sprog, da det er med til at skabe en hverdag
hvor man kan være på lige fod med andre og ligestilles med andre jævnaldrene i folkeskolen.
Den tidlige indsats er vigtig for at undgå problemer i ens ungdoms- og voksenliv. Stadig er der en
lav beskæftigelsesgrad blandt blinde og svagsynede, og DBSU havde derfor 5 personlige historier
med på Folkemøde 2019, som skulle være baggrund for de 2 events. De 2 events havde fokus på
for sent udleveret hjælpemidler og manglende forståelse i uddannelsessystemet. Du kan læse
mere om events på folkemødet senere i årsberetningen under Politiske Aktiviteter.
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De personlige historier er vigtige, og forrige år var der afholdt en studiekonference med
Interessegruppen, og i 2019 var der 4 dugfriske personlige beretninger fra unge svagsynede på
LFBS’s konference Syn På Sagen. Lige såvel at fortælle personlige beretninger og problematikker til
politiker og interessenter, er forældre rollen også vigtig i at give den unge de bedste
forudsætninger frem mod voksenlivet. De unge delte erfaringer ud fra deres ungdomsuddannelse
og også sociale udfordringer og hvordan de håndterede dem.
PR-Udvalg:
Mediebilledet i DBSU er i en proces som både medlemmer og medieredaktion skal lære at vænne
sig til. Man er gået fra månedlige medlemsblade til at udgive mere flydende podcast. Podcastene
tager udgangspunkt i interne aktiviteter og eksterne aktiviteter. Eksempelvis har
medieredaktionen været ud til flere festivaller blandt andre Copenhell og Smukfest, samt snakket
med politikker.
DBSU har også fået ny hjemmeside som er udviklet af unge synshandicappede selv, hvor der også
er oprettet et udvalg til varetagelse af dette.
Udvalget arbejder også med visuelle medier og billedmæssig formidling, det har derfor været
muligt for redaktørerne at deltage på videokursus hos Mediehuset København. Et 4-dagskursus
med fokus på at formidle ved brug af sin mobil. Man arbejder på at komme ud på flere platforme
end på de nuværende forme som er YouTube og Facebook.
Redaktionen har sagt farvel til Mie Henriksen og sagt varmt velkommen til Juliane Lund. Juliane er
kommet bragende ind, og har vist sig som en klar forstærkning til medieredaktionen. Som den
eneste redaktør der gennemførte hele videokurset, producerede hun en video i samarbejde med
Diana Andersen og formand Kim Sørensen, om hvordan man ledsager blinde og svagsynede –
videoen er blevet set over 12.000 gange.

Internationalt udvalg:
I 2019 har DBSU etableret et internationalt udvalg i samarbejde med Dansk Blindesamfund. I den
forbindelse er der blevet gjort partneridentifikation med Liberia, og i november havde DBSU
repræsentanter nede i Liberia for at styrke partnerskabet. Formålet er at udviklingsarbejde og
videns udveksler på tværs af landegrænser – ung og ung imellem med nedsat syn. Det er i sin
spædestart og samarbejdsaftalen går 3 år frem.
Desværre er det Nordisk samarbejde NUK modsat arbejdet med Liberia gået ned af bakke. Dette
skyldes en kombination af udskiftning af ansvarspersoner og en omstrukturering. Dog arbejdes der
på at man etablerer samarbejdet med de nordiske lande. Desværre også har DBSU ikke deltaget til
nogle af de nordiske landes landsmøder, hvorimod der var stor tilslutning fra de nordiske lande til
det danske landsmøde – pinligt, men det er faktum at vi i DBSU har prioriteret anderledes.
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Hjemmeside udvalg:
Hjemmesideudvalget er blevet oprettet i 2019 og har haft til formål at udvikle en nye
hjemmesideløsning. Hvilket vil sige at gå fra Tigermedia til Wordpress. Det betyder også at
hjemmesiden er udelukkende lavet af unge synshandicappede og med sparring fra Sune Toft.
Hjemmesiden kan både anvendes med tale og zoom. For at sikre hjemmesiden den bedste kvalitet
har hjemmesideudvalget også lavet et tilgængelighedstjek på denne og holder løbende øje med
behov for ændringer.
Samtidig arbejdets der også på at udvikle en APP til DBSU, så det vil være hurtigere og nemmere at
tilgå DBSU’s tilbud og nyheder.

Politiske aktiviteter
I dette afsnit berettes om de politiske aktiviteter og projekter som er blevet gennemført i DBSU,
lokalt og nationalt gennem 2019.

DBSU på Folkemøde 2019
”Kom ind i spejdernes telt, kom ind i spejdernes telt! Der er plads til alle! Og der er gratis vand”
råbte en drivvåd formand Kim Sørensen gennem megafonen udover Folkemødepladsen. Selvom
der var udsendt beskeder om, at alle skulle evakuere fra Folkemødepladsen, grundet kraftigt
skybrud og tordenvejr, så var beskeden klar gennem megafonen fra Kim Sørensen – ”Et
tilgængeligt arbejdsmarked – hvem har ansvaret?”. Og jo, DBSU var trodsige på de officielle
evakueringsbeskeder og de utallige mængder regn – vi var jo i trygge hænder hos spejderne.
Em mindre forsinkelse, men panelet var klar til at debattere uddannelse og beskæftigelse for
blinde og svagsynede. DBSU er rigtig stolte over at kunne præsentere et panel bestående af
socialordfører fra Radikal Venstre Marianne Jelved, Kristina Elrum fra Sammenslutning af Unge
Med Handicap, Enhedslisten og Søren Faurskov fra Dansk Studenterfællesråd. Paneldebatten var
arrangeret af DBSU, LFBS og Ballast CPH, og tog udgangspunkt i problematikker som unge
synshandicappede har oplevet på deres vej mod arbejdsmarkedet. Der blev blandt andet drøftet
den manglende tidlige erhvervserfaring, handicaptillæg til SU’en, og den manglende viden hos
arbejdsgiverne. Man kan finde hele debatten på Facebooksiden.
Paneldebatten var ikke det eneste event, som DBSU, LFBS og Ballast CPH havde på tegnebrættet.
Fredag d. 14. juni var der parasollerne slået op og solhatten fundet frem, da Bornholm viste sig
frem fra den bedste side – der skulle nemlig laves Tilgængelighedsstafetten. Denne gang var
deltagerne Næstformand i Danske Handicaporganisationer Sif Holst og Sofie Monggaard, formand
i Sammenslutning af Unge Med Handicap. Deltagerne skulle iføre sig nogle simulationsbriller, der
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skulle simulere nedsat syn, og så løse forskellige praktiske øvelser. Øvelserne var f.eks. at skrælle
gulerødder uden hjælpemidler, som skulle tegne billedet af at være på uddannelse uden den
fornødne støtte, samt en jobsamtale hvor de blev mødt med fordomme Tilgængelighedsstafetten
blev en øjenåbner for rigtig mange af deltagerne, og DBSU håber at de vil tage oplevelsen med sig.
Udover de to overstående events, så deltog DBSU på flere debatter og uddelte flyers og foldere til
nye mulige samarbejdspartnere. De Blå Spejdere og gadeidræt-organisationen Game er blot nogle
af de mange mennesker, som vi tager kontakt til efterfølgende. I hvert fald, så vil DBSU sige tak for
samarbejdet til LFBS og Ballast CPH for de to events og dejlige dage, samt Jannie Holm Riis for at
løse de mange praktiske opgaver ved de to events samt logistik.

Strategiplan
Strategiplanen er udviklet for at sikre os et fælles fodslag, som kan vise os vejen frem mod vores
fælles mål for synshandicappedes rettigheder og ligeværdige tilværelse. Udarbejdelsen af
strategiplanen startede ved landsmødet 2019, hvor der blev afholdt en workshop, som havde til
formål at samle viden fra medlemmerne om hvad de mente DBSU kunne gøre for at hjælpe
mennesker med nedsat syn til en mere tilgængelig hverdag såvel i skole, på arbejdet og i fritiden.
Disse erfaringer er taget med videre til hovedbestyrelsen, som har revideret det til et
strategiplanspapir. For at kvalitetssikre strategiplanen har vi i vores udarbejdelse også sparret med
vores samarbejdspartner LFBS, som har givet ud af deres erfaringer og gode råd til udarbejdelsen
af planen. Efterfølgende er der blevet udformet et udkast til udvidet HB, som der arbejdes på skal
præsenteres til landsmødet 2020.

Aktiv Familieweekend
40 personer deltog ved dette års Aktiv Familieweekend i Fredericia, hvor DBSU var medarrangør
for andet år i træk. Et program var strikket sammen sådan, at der var plads til alle aldre i familien.
Weekenden fandt sted d. 31. maj til d. 2. juni ved Fuglsangcenteret i Fredericia, og weekenden
blev indledt med små præsentationslege, og et oplæg fra 8-årige Mathias Falk. Det er vigtigt at
børn og unge bevæger sig og er aktive – og det er særligt vigtigt, når man har et nedsat syn. Med
et nedsat syn, så er man udfordret på sin balanceevne og kropsforståelse, og derfor er det vigtigt
at man får tilegnet sig motoriske færdigheder i en tidlig alder, samtidig med at man får sig nogle
mentale forudsætninger ved at turde og have gå på mod.
Lørdag formiddag bød på stjerneløb, hvor familierne blev inddelt i fire forskellige hold;
elefanterne, tigerne, zebraerne og de famøse gazeller. Disse fire dyrearter skulle forbi diverse
forhindringer i skoven f.eks. passere den giftige jordbund, sansebanen, skabe statuer og finde
kriblekrable-dyr med CCTV, samt dyste i safari-sækkeløb. Efter frokost tog alle videre til Funky
Monkey Park i Kolding, fordi dyrearterne skulle forvandles til aber i træer. 20 meters højde,
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gyngende træstubbe og svedperler af frygt var nemlig opskriften på deltagernes næste 4 timer. De
yngste, som ikke klatrede i træerne, blev forvandlet til kænguruer på den medbragte hoppeborg.
Aftenens program blev til endnu mere hoppeborg og svømmehal, imens forældrene fik lejlighed til
erfaringsudveksle. Søndagens aktiviteter var præsentation af Showdown og Goalball af
idrætsaktive unge fra DBSU.
DBSU og LFBS deler sammen disse oplevelser med hinanden, og næste år er begge foreninger klar
til at sige velkommen til dig! Se billeder og videoer fra weekenden på Facebook, og en et
sammenklip af hele weekenden kommer snarest.

Forældre Fri
Fem unge har deltaget i det nye kursus ’Forældrefri – sådan flytter du hjemmefra’
Den sidste del af kurset er netop slut, og fem unge venter
i receptionen på Fuglsangcenteret. De griner højlydt og udveksler Facebook-kontakter, imens
taxachaufføren bærer deres bagage ud i bilen. Udover tøj og tandbørster er den blevet fyldt med
oplevelser, ny viden og menneskelige redskaber, de kan bruge til at flytte hjemmefra.
I august og september har DBS i samarbejde med DBSU for første gange afholdt kurset ’ForældreFri’ målrettet unge mellem 18 og 30 år, som er flyttet hjemmefra eller gerne vil det.
Med og uden far og mor
I alt fem unge gennemførte kurset, der booster deres praktiske og sociale færdigheder, før de
skifter adresse.
Den første weekend på kurset deltog både de unge selv og deres forældre, for kurset handler også
om, hvordan alle parter krydser broen mellem barndom og voksenliv på egne ben. Imens de unge
blev rystet sammen på kryds og tværs, talte far og mor om dilemmaer og bekymringer med DBS’
regionskonsulent Jannie Hammershøj. De drøftede bl.a., hvordan forældre både kan støtte og give
slip på deres unge med synshandicap.
Bagefter fortalte kursusleder Mie Henriksen om uddannelsesstøtte og forskellige
kompensationsordninger, indtil forældrene blev henvist til parkeringspladsen, så kurset kunne
blive netop forældre-fri.
Viden, praksis og mindset
På det øvrige kursus var der f.eks. ADL-undervisning, fremvisning af apps til at færdes i trafikken,
de unge lærte at lægge budget, fik inspiration til fritidsaktiviteter og motion, idéer til at lave god
og billig mad og på walk-and-talks talte de om sociale temaer. Derudover var der informationer
om b.a. ledsagerordning, boligstøtte, handicapkørsel, hjælpemidler og SPS-støtte på studiet. De
unge lavede også selv mad, bagte kager, vaskede tøj og gjorde rent for at øve sig i praksis.
Man kan selvfølgelig ikke forvente, at unge lærer det hele på blot to weekender, men de blev
modige og nysgerrige nok til at kunne overveje deres fremtidige liv.
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”Det er så godt, at der er sådan et kursus her for unge,” sagde Nicklas Panton til evalueringen.
DBSU er rigtig glade for at samarbejde med DBS om kurset og have indflydelse på, at det også skal
handle om at få kompetencer og mindset til at kunne agere selvstændigt.

Roskilde Festival
Roskilde Festival er også for døren, og DBSU er i samarbejde med Blindecenter Bredegaard,
Instituttet for Blinde Og Svagsynede, LFBS, DBS og Handicapservice Roskilde i færd med projektet
”Roskilde Festival – Mere end musik”. Projektet har til formål at udbrede viden om tilgængelighed,
og hvilke initiativer der kan gøres for at flere med handicaps kan deltage på Roskilde Festival.
I skrivende stund, så er Roskilde Festival blevet afholdt og Camp Vision er kommet hjem og blevet
en masse oplevelser rigere. Camp Vision bestående af ”Rus-ministeren”Sara Lynggaard,
”Tilgængeligheds-Tobias” Tobias Bay Jensen, ”Musikchefen” Jesper Mathiesen, ”Mr. Gentlemayn”
Jens Christian Sørensen, ”Eventkoordinatoren” Caspar Gregersen, ”El Douche” Gustav Kallan og
”Mr. So-Me” Kim Sørensen var alle med til at sætte fokus på fordomme omkring
synshandicappede på Roskilde Festival. Udover at præsentere andre festivals gæster for det nye
Øl-Goalbowling, og føre folk igennem en tilgængelighedsbane, så lavede Camp Vision også en
happening ved ståltrappen mellem West City og East City. Du kan se billeder og videoer fra
Roskilde Festival på Facebook.

Rundt om Månen – Rundt om det tilgængelige univers
For 50 år siden landede menneskeden for første gang på Månen, og dette jubilæum blev fejret ved
en udstilling i Rundetårn i hjertet af København. I samarbejde med Dansk Selskab For
Rumfartsforskning, IBOS, LFBS og Fablab Copenhagen havde DBSU den store ære at udvikle en
tilgængelig udstilling for alle, og især tilgængelig for synshandicappede. Taktile oversigtskort,
særlige guidet ture, store visuelle skilte, auditive stationer og 3D printet raketmodeller, var nogle
af de initiativer, som blev gjort for at formidle månelandingen.
Hele udstillingen fandt sted i oktober, hvor der blev lavet særlige guidet ture for
synshandicappede de 4 søndage i måneden.
Nogle af dem, som benyttede sig af denne særlige ordning, var de 19 efterårsglade deltagere på
DBSU’s Mini-efterårsferie. Også andre synshandicappede havde glæde af denne ordning, som var
særlig, da man fik turguide, som var instrueret i hvordan man ledsager en med nedsat syn.
DBSU gik ind i dette projekt om at lave tilgængelig udstilling, i kraft af DBSU’s vision om at
kulturaktiviteter skal være tilgængelige, samt at DBSU kan bidrage med anbefalinger til, hvordan
man kan gøre aktiviteter mere tilgængelige for alle. Derfor havde DBSU haft nogle testpersoner
igennem udstillingen, så deres erfaringer kunne danne grundlag for en konceptudvikling for
tilgængelige kulturaktiviteter. Ballast CPH har udarbejdet en rapport, som har sammenfattet
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testpersonernes oplevelser, og endvidere kommet med anbefalinger til, hvilke tiltag der skal til for
en tilgængelig udstilling.
Alt imens udstillingen stod på i oktober, så dannede udstillingen også rammen for Den Hvide Stoks
Dag d. 15. oktober. DBSU stod for et event i Rundetårn, hvor forskellige interessenter holdt oplæg
om teknologiske løsninger, der kunne benyttes til kulturformidling. Blandt dem, som holdt oplæg,
var Birgit Christensen og Pernille Dyrelund fra IBOS, som fortalte om eksisterende teknologier,
som kunne benyttes i kulturaktiviteter. Eventet blev afrundet med en fælles rundvisning – med
Orcam briller og diverse apps.
DBSU er stolte over at kunne få den oplevelse at udarbejde et koncept, som kan anvendes på
museer og andre kulturaktiviteter, hvis man ønsker at øge tilgængeligheden for blinde/svagsynet.
Stor tak til Lykke Pedersen og Dansk Selskab For Rumfartsforskning for at gå ind i dette
samarbejde om at stå for en udstilling i hjertet af København. Det er DBSU’s vision, at kulturlivet er
for alle.

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 kun benyttet minimalt af medlemmerne, men tjenesten har stadig sin berettigelse for
at signalere overfor medlemmerne at denne mulighed findes.

Arrangementer
I dette afsnit besk skrives de arrangementer som hovedbestyrelsen har været med til at planlægge
og gennemføre gennem 2019.

Landsmøde 2019
”Det er ret fedt, at man kan komme fra Vestjylland og være med til at give Danmarks Radio input
om tilgængelighed, som gør en forskel for dem,” siger Mathias Jensen, der var en af de 85 unge
med et synshandicap, som i april deltog i DBSU’s landsmøde på Fuglsangcentret.
Årets tema var ’tilgængelighed’.
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Indflydelse på DR’s tilgængelighed
Projektleder Marie Junge Ernst fra DR faciliterede en workshop på landsmødet for at give os en
fælles bevidsthed om Danmarks Radios tilbud og tilgængelighed. Det udmøntede sig i en masse
inputs, som DR vil indtænke i deres videre arbejde. Det er en stor ære, og vi er utrolig stolte af, at
DR lytter til os. Det vidner om, at også unge er en medspiller i fremtidens tilgængelighed.
For Mathias Junge gav workshoppen ny viden: ”Jeg blev klogere på DRs muligheder og tjenester,
så de har også gjort en forskel for mig.”.

Trampolin, svømmehal og gåtur
Motion og bevægelse er centralt for et sundt ungdomsliv, så landsmødet satte også fokus på
tilgængelige idrætsaktiviteter bl.a. med 16 trampoliner.
”Det er sjovt, fordi alle kan være med,” sagde Anna Josephine Bransholm, der prøvede
trampolinerne, og Tobias Bay supplerede, imens sveden dryppede fra panden. ”Det er en
anderledes form for fitness. Det er mega fedt!”
Andre deltagere iførte sig badetøj og mødte den tidligere paraolympiske medaljetager, Christian
Bundgaard. Ved bassinkanten fortalte han om vandets betydning for ham, før
landsmødedeltagerne enten sprang i vandet eller gik på opdagelse i Fuglsangscentrets
udeomgivelser.

Nordic Camp 2019
2019 bød som tidligere år på Nordic Camp i juni måned, som fandt sted på Island. 5 DBSU’ere
rejste fra Danmark til Island for at opleve en masse samvær med andre nordiske venner. Formålet
med Nordic Camp er at man får mulighed for at erfaringsudveksle med synshandicappede fra
andre lande. Det er en nordisk tradition, som vi deler.

Sund Krop
Den 31. august - 2. september 2019 deltog x unge til DBSU’er arrangement Sund Krop på
Fuglsangcenteret i Fredericia. Et arrangement med 10 deltagere som blev arrangeret af Gustav
Koch og Marlene Jørgensen. Formålet med arrangementet var at teambuilding og styrke den indre
motivation. Udover klatring i trætoppe og naturvejledning, var der også oplæg af Torben Wiese
søndag formiddag og aktiviteter i vand. Hele weekenden bar præg af nysgerrighed,
bevægelsesglæde og socialt samvær.
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Mini-efterårsferie
Den 12.-15. oktober afholdte DBSU deres mini-efterårsferie for aldersgruppen 10-16 år.
Arrangementet var arrangeret af Annette Olsen, Cecilie Zoega, Mikkel Enok Pedersen og Tine
Drelsdorf og havde tilslutning af 19 deltagere. I år var temaet Disney, hvilket betød masser af
Disney-film og Disney-mad. Herudover besøgte deltagerne også udstillingen Rundt om Månen
oppe i Rundetaarn, samt en tur i tivoli. Arrangementet har til formål at skabe samvær blandt børn
og unge med nedsat syn og lave fællesskabende aktiviteter.

Sangweekend
Den 25.-27. oktober 2019 var en gruppe unge DBSU’er afsted på sangweekend i Odense.
Arrangementet blev arrangeret af Annette Olsen og Nina Schneidermann og 5 deltog ved dette
sangberusende event. Formålet med arrangementet var at styrke bevidstheden omkring brugen af
stemmebåndet. Udover fællessang, var der også mulighed for at få soloundervisning at de kyndige
undervisere. Søndag formiddag blev rundet af med en koncert. Hele weekenden bar præg af
sangglæde og socialt fælleskab.

Lalandia
November måned i 2019 bød på DBSU’s og Forældreforeningens årlige tur til Lalandia. I år var vi
samlet 35 børn, forældre og hjælpere. Fredag skulle vi som noget nyt besøge LEGO House, som
blandt andet bød på spændende pokemonrunder. Herudover blev badelandet med dets mange
aktiviteter selvfølgelig og benyttede.
Den årlige tur til Lalandia har til formål at skabe socialt samvær familier og synshandicap imellem.

Kreative Mig
Den 22.-24. november introducerede DBSU for første gang arrangementet Kreative Mig på
Fuglsangcenteret i Fredericia. Kreative Mig blev arrangeret Annette Olsen, sekretariatsleder
Ditteemilie Daisy Corleoni og Winni Pedersen og havde en tilslutning på 16 deltagere.
Arrangementet bød på håndværk og design. Kreative Mig blev arrangeret med et formål om at
stimulere den taktile sans og arbejde med kreative udformninger på trods af et nedsat syn.
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Gamerweekend
Af Søren Uhrenholt, Søren Jensen & Thomas Dalgaard
For anden gang afholdt DBSU en gamerweekend i Aarhus.
Der var 10 deltagere, to hjælpere og tre arrangører.
Fredag begyndte med aftensmad, præsentation samt erfaringsudveksling omkring gode,
tilgængelige spil til mobiltelefoner og tablets.
Da aftenen gik på hæld, brød vi op og fulgtes til det nærtliggende vandrehjem, hvor vi fik en god
nats søvn.
Lørdag gik vi i samlet flok til aktivitetshuset, hvor der blev serveret morgenmad. Herefter kunne
man ellers udfolde sin glæde ved at dyste mod hinanden i diverse spil, som blev fremvist dagen
før. Andre bidrog med yderligere spil i løbet af dagen. Som eksempel kan det nævnes, at vi har
egen DBSU-rekord i det største og mest brutale spil Uno, hvor seks mand kæmpede bragt om at
vinde, mens andre gav hinanden kamp til stregen i Monopoly.
Om eftermiddagen var der en workshop som handlede om, hvordan man i praksis kan udvikle spil,
som synshandicappede kan spille. Her gik vi i dybden med, hvordan man som blind eller svagsynet
kan skrive egne små spil. Resultatet af workshoppen var, at deltagerne kunne se et simpelt spil i
funktion, som var en enkel udgave af legen "Gæt det tal jeg tænker på."
Efter en god, solid aftensmad og lidt flere dyste, gik vi af sted til vandrehjemmet og fik en
velfortjent nattesøvn.
Søndag var der igen morgenmad i aktivitetshuset, hvorefter vi pakkede sammen og drog
hjemover.
Tak til BOF (Blindes oplysningsforbund) i Aarhus for at vi måtte låne lokaler i aktivitetshuset så
weekenden kunne afholdes. Tak til vores to dygtige hjælpere, som sørgede for at der altid var frisk
frugt, kaffe og stor tak til jer, som var deltagere på weekenden fordi I gjorde den til en så hyggelig
og skøn en af slagsen.

Julefrokost
Årets sidste arrangement var julefrokost i Middelfart den 14.-15. december. Arrangementet var
arrangeret af både regionerne og hovedbestyrelsen, og der var tilslutning fra 29 deltagere. Udover
dans om juletræet og en masse julemad, var der også besøg af studerende Mette Skjøtttgaard,
som havde forskellige lydproduktioner med til afprøvning for deltagerene. Lydproduktionerne var
prototyper til mere tilgængelige tilbud for museumsbesøg for blinde/svagsynede.
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Julefrokostarrangementet havde til formål at samle medlemmerne til socialt samvær og
ligesindede fællesskab, samt en snak om sociale kompetencer.

Afslutning
2019 har været en udstrakt fortid forbundet med en masse minder. Til tider, har det også været
tilfældigheder, som har skabt disse oplevelser. DBSU har været på Månen og tilbage igen, DBSU
har trasket på Herrevejen og klatret i trætoppe, og DBSU har gået langs Liberias strandkyst. DBSU
har været nær og fjern og allestedsnærværende.
Det har været et ret begivenhedsrigt år, hvor foreningen har udfoldet store ting. DBSU har aldrig
været så markant i nyere tid, og aldrig betydet så meget for mange. Dog skal det ikke være en
sovepude og en dans på roser - fremgangen skal forblive i fremdrift.
Stadig er der kun få blinde/svagsynet i uddannelse og beskæftigelse, og stadig for mange
blinde/svagsynet oplever problemer i kommunerne - de skal der tages hånd om.
DBSU vil gerne sige tak til alle samarbejdspartnere og studerende for et rigtig godt samarbejdet i
2019. Uden dem, så havde DBSU ikke haft den nødvendige støtte frem mod den fælles sag.
En stor tak skal også gives til DBSU’s sekretariatsleder og medieredaktører. Al den nødvendige
administration og markedsføring skal kunne fungere, for at organisationen får sig et stærkt
fundament.
Tak til de frivillige bestyrelsesfolk og frivillige arrangører. Arrangementerne og initiativerne bæres
af ildsjælene der har overskud til at give sig selv ud til fordel for andre.
Og en tak skal lyde for alle medlemmerne i DBSU. Uden medlemmerne, så havde DBSU ikke sin
berettigelse i samfundet. Jeres tillid, oplevelser og historier er DBSU’s fremtid.
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