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Formandsberetning 2007
Beretningen er inddelt i fem overordnede afsnit:
1. Bestyrelse
2. Bestyrelsens og foreningens aktiviteter siden formandsberetning
14. februar 2007 og generalforsamlingen 26. februar 2007.
3. Medier & kommunikation
4. Kort analyse af Design for Alle.dk’s nuværende situation/status
5. Udfordringer

1. Bestyrelse
Bestyrelsen består af syv medlemmer:
Karin Bendixen, Bexcom (formand)
Mette Vielwerth, (sekretær)
Eli M. Tømmergaard, TAGARNO INNOVISION A/S (kasserer)
Henrik Lund-Larsen, Danmarks Designskole
Henrik Priess Christensen, DIS DANSK INGENIØRSERVICE A/S
Søren Aalykke, EDeAN og Hjælpemiddelinstituttet, HMI
Susie A. Ruff, Dansk Design Center, DDC

2. Bestyrelsens og foreningens aktiviteter siden
formandsberetning 14. februar 2007
Bestyrelsen har holdt seks møder siden 14. februar 2007:
15.
19.
19.
29.
18.
26.

februar 2007, København
april 2007, København
juni 2007, København
august 2007, Horsens
december 2007, København
februar 2008, København (planlagt bestyrelsesmøde)

Medlemskontingent - stramning
En effektiv opstramning gennem de sidste par år på kontingenter og
indbetalinger har givet effekt. Og i februar 2007 besluttede bestyrelsen
yderligere at gøre en indsats for at få ændret mange af de personlige
medlemskaber til virksomhedsmedlemskaber, da mange af
medlemmerne nok var personlige medlemmer, men samtidig
repræsenterede et firma. Det var der stor opbakning til, og det har
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betydet en forbedret økonomi for netværket. Det er samtidig en langt
større styrke for Design for Alle.dk, at have et stort antal virksomheder
og organisationer bag sig, der forholde sig mere bevidst til Design for
Alle, og flere i virksomheden får mulighed for at få glæde af
medlemskabet bl.a. ved gratis deltagelse i medlemsarrangementer mv.

Brugerdreven innovationsprojekt
Design for Alle.dk fyldte fem år i 2007. I den forbindelse har det været
bestyrelsens ønske, at tage et initiativ, hvor medlemmer blev inddraget.
Derfor satsede bestyrelsen på en ansøgning om midler fra programmet
for brugerdreven innovation under Erhvervs- og Byggestyrelsen, EBST.
Et program som på flere måder passede med Design for Alle konceptet.
Bestyrelsesformanden informerede ved et møde tidligt i 2007 EBST om
netværket og vores syn på brugerinddragelse, og om det at inddrage
mennesker med funktionsnedsættelse og ældre i designprocessen.
Design for Alle.dk var også de første, der før programmet blev
offentliggjort, fik mulighed for at få programmet præsenteret af EBST
ved miniseminaret 26. februar 2007. Her viste både medlemmer og ikke
medlemmer stor interesse for programmet.
Det var bestyrelsens plan at indsende en ansøgning i første runde (maj
2007) under temaet ”Ældre og mennesker med funktionsnedsættelse”,
men det viste sig, at bestyrelsens ressourcer ikke slog til. Først i
november var vi klar til at indsende vores projektansøgning med bl.a.
HORESTA (Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets
hovedorganisation) som partner. HORESTA blev medlem af netværket i
eftersommeren, og er en aktiv branche på tilgængelighedsområdet. Vi
har i processen også samarbejdet med brugerorganisationerne for at
sikre, at vi fik den rigtige brugervinkle på projektet.
Desværre fik vi afslag i december 2007. EBST havde fået 71
ansøgninger. Midlerne gik til fem regionale projekter. Bestyrelsen
overvejer i skrivende stund, om vi skal søge i næste runde – 30. april
2008. Man skal huske på at projektet kun er 50 procent finansieret, og
det er voldsomt for en frivillig organisation.
Bestyrelsen er gået stille med dørene, med hensyn til det konkrete
indhold af projektet, da vi stadig sammen med HORESTA overvejer det
videre forløb.

Aktiviteter
Design for Alle.dk har været inviteret til at tage del i flere interessante
aktiviteter og projekter i 2007. Hvilket, sammen med den
ressourcekrævende ansøgning til EBST, har betydet, at vi ikke samtidig
har været i stand til at arrangere gå-hjem-møder. Men dette er vi atter i
fuld gang med. Der ligger således allerede to planlagte
eftermiddagsseminarer i februar og marts 2008.
Bestyrelsen og foreningens aktiviteter kan ses af listen længere nede.
Men her skal fremhæves et par aktiviteter.
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Arkitektskolen Aarhus, AAA, der blev medlem af Design
for Alle i 2007, skal have meget ros for det seriøse
arbejde med en strategi for Design for Alle/
tilgængelighed gennem hele uddannelsen. Det er
Institut for Design, der har taget initiativet og
formanden har sammen med arkitekt Poul Østergaard,
et af netværket andre medlemmer, været konsulenter
på opgaven. Strategien har også ført til at AAA har
valgt at opslå to phd. stipendier inden for Design for
Alle.
På AAA’s hjemmeside kan man også finde information
om Design for Alle.
TrygFonden udskrev i samarbejde med SAD I/S og Dansk Selskab for
Patientsikkerhed en designkonkurrence “Etiketter og Emballage”, med
henblik på at undgå fejl i medicinering mv. Formanden har siddet i
juryen. Arbejdet har foregået henover foråret og sommer 2007.
Også Danske Arkitektvirksomheder har skubbet på, for at få formidlet
budskabet Design for Alle og tilgængelighed gennem deres magasin
Danske Ark Byg.
Bestyrelsen har igen i 2007 deltaget meget aktivt i Forbrugerstyrelsens
emballageprojekt Design for Alle, med kommentarer mv. Projektet
startede i november 2005, men på nuværende tidspunkt ved vi ikke,
hvor projektet står.
Bestyrelsen har gjort ekstra meget i 2007 for at markedsføre
medlemmernes aktiviteter og været formidler af kontakter. Men det
handler lige så meget om, at medlemmerne husker at bruge netværket
og hjemmesiden til at formidle informationer, arrangementer m.v. Men
vi oplever en stigende interesse for at bruge netværket også udefra.
Herunder følger foreningens øvrige større aktiviteter i kronologisk
rækkefølge og med supplerende kommentarer:
Efteråret 2006- februar 2007: Formanden konsulent på
Arkitektskolen Aarhus’ strategiplan for Design for Alle/tilgængelighed
sammen med Poul Østergaard, arkitekt og lektor.
Februar: Møde med EBST. Orienterede om Design for Alle og netværket
i forbindelse med programmet for brugerdreven innovation
Februar: Afholdt mini seminar om projektet “Alrummet – Rummet for
Alle” v/ Karin Bendixen, Bexcom og Lone Storgaard, Design Concern
samt oplæg v/Dorte Nøhr Andersen, EBST, som præsenterede
programmet for Brugerdreven innovation på
Danmarks Designskole i København.
Februar: Design for Alle.dk’s generalforsamling på
Danmarks Designskole i København.
Februar - maj: Formanden inviteres af TrygFonden,
SAD I/S og Dansk Selskab for Patientsikkerhed til at
deltage i juryen for Designkonkurrencen “Etiketter og
Emballage”, der udskrives 1. februar 2007 og
offentliggøres i juni 2007 på DDC.
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Marts: Start på det indledende arbejde med en ansøgning om midler
fra Regeringens pulje for Brugerdreven innovation (læs afsnittet
“Brugerdreven innovationsprojekt”).
Marts: Henvendelse fra den Tyske Ambassade. Tyske
parlamentsmedlemmer havde hørt om Design for Alle.dk, og ville gerne
møde os. Desværre blev mødet aflyst, men vi fik mulighed for at sende
informationsmateriale om vores netværk og aktiviteter.
Maj: Kommentarer til Forbrugerstyrelsens Udbudsmateriale til “Design
for Alle emballage” projektet
Maj: formanden holder oplæg ved Netværk for Forskningsbaseret
Brugerdreven innovations, NFBi, workshop “Inddragelse af brugere i
privatsfæren”.
Juni – august: Oldetopia. Medicinsk Museion i København
fyldte 100 år i 2007 og markerede det med åbning af en
udstilling Oldetopia - om alder og aldring i oktober 2007.
Design for Alle.dk har bidraget med ideer og henvisning til
medlemmer. Et af vores medlemmer designer Annette
Krath Poulsen, AKP Design, har en prototype på en ny
taskerollator med på udstillingen. Også studerende fra
Danmarks Designskole bidrog med et par af deres
produkter. Udstillingen åbner 12. oktober 2007.
August - november: Møder med HORESTA og andre
partnere om Design for Alle.dk’s brugerdreven
innovationsprojekt. Projekt færdigskrives og indsendes.
August - oktober: Forbrugerstyrelsen Design for Alle
emballage projektet – workshops, kommentarer til
rapporter m.v. (Forbrugerstyrelsen er nedlagt efter valget og området
hører nu under Økonomi- og Erhvervsministeriet, og projektets skæbne
er i skrivende stund ukendt).
November: “By for Alle Konferencen” den 1. og 2. november i
København arrangeret af Københavns Kommune i samarbejde med en
række nordiske partnere. Bestyrelsesmedlem Henrik Priess Christensen
holdt oplæg om Metroen og efterfølgende workshop sammen med
bestyrelsesmedlem Mette Vielwerth.
December - januar: Planlægning af to eftermiddagsseminarer
”metoder til brugerinddragelse” i forbindelse med generalforsamling 26.
februar 2008, og ”Design der kan bruges – en menneskeret? Design fra
en anden vinkel!” på Designskolen Kolding 31. marts 2008.
Februar: Sender ansøgning til Kulturministeriet om midler til at få
dækket foreningens udgifter i forbindelse med deltagelse i internationalt
arbejde.
EIDD
Design for Alle.dk er som nationalt netværk medlem af EIDD - Design
for All Europe, der tæller 17 europæiske medlemslande. EIDD - Design
for All Europe fik i 2007 ny præsident Finn Petrén. Han overtog posten
efter Pete Kercher fra Italien. Finn Petrén er formand for vores svenske
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søsterorganisation EIDD Sverige og projektleder på det svenske projekt
design för alla.se. EIDD - Design for All Europe får ny hjemmeside i
marts 2008, og holder årskonference i Stockholm i slutningen af maj
2008.
Formanden har ikke deltaget i Design for All Europe’s sidste
bestyrelsesmøder, da der ikke har været økonomi til at dække
udgifterne i forbindelse med møderne. Ligesom vi stadig har penge til
gode hos EIDD for tidligere rejseaktiviteter.

3. Medier & kommunikation
Design for Alle.dk får løbende henvendelser fra pressen. Det handler om
kommentarer til konkrete tiltag, eller om vi kan henvise til personer
m.v. Ligesom vi også bliver brugt i research sammenhænge.
Marts: Designmagasinet ENTER: ”Design kan
forbedre livskvalitet” interview med formanden.
Samt eksempler på gode Design for Alle løsninger.
August: Århus Stiftstidende, artikel om Design for
Alle og netværket bl.a. med interview med
formanden.
Oktober: ”Hjælpemidlet”, Hjælpemiddelinstituttets
blad, oktober 2007/nr. 4. Tema ”Design &
hjælpemidler”. Design for Alle.dk’s formand er
interviewet til bladet under overskriften "Godt
design gør det muligt".
Oktober: På initiativ fra formanden for Danske
Arkitektvirksomheders tilgængelighedsudvalg (et af
vore medlemmer) har magasinet Danske Ark Byg
sat ekstra spot på Design for Alle og tilgængelighed
bl.a. med et temanummer i oktober 2007.
November: Magasinet RYK, 04/2007, der udgives
af Rygmarvsskadede i Danmark, artikelserie om
ramper og æstetiske løsninger. Formanden
interviewes om Design for Alle.
Kommunikation & www.design-for-alle.dk
Hjemmesiden opdateres jævnligt og vi sender
nyheder ud. Vi har en ”klippekorts–ordning” hos
Headnet. En noget dyr affære, så vi håber, det kan
lykkes at finde én person blandt medlemmerne,
der evt. kan hjælpe med det tekniske. Hermed en
opfordring!!! Formanden fungerer som
webredaktør.
Vi får en del henvendelser via hjemmesidens
kontaktformular.
Da hjemmesiden vil kunne hjælpe ved
indmeldings- og tilmeldingsproceduren, er det et
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ønske at få siden udbygget med flere og nye faciliteter. Evt. også en
blog, men den kræver ressourcer…
Samarbejde med designer Karin Schou Andersen, KSA design om slogan
og postkort.
Vi har stadig et hængeparti med hensyn til at få lagt eksempler ind. Det
er dog blevet til en række eksempler på godt og dårligt design med
artiklen "Så lidt skal der til".
Bestyrelsen har arbejdet på, at finde midler til oversættelse af
hjemmesiden.
Medlemstal og kontingent
Medlemstallet pr. 31. december 2007 var 45. Men i skrivende stund har
vi øget medlemstallet til 51. Som tidligere nævnt har bestyrelsen i løbet
af det sidste halve år strammet op om indbetalingen af kontingent.
Kontingent:
 Personligt medlemskab: 250 kr.
 Organisation/virksomhed med 0-10 ansatte: 500 kr.
 Organisation/virksomhed med over 10 ansatte: 1.000 kr.

4. Kort analyse af Design for Alle.dk’s nuværende
situation/status
Det tager en del år at bygge et netværk op, og skabe den nødvendige
platform for det videre arbejde og især inden for et område, som i
forvejen ikke har den højeste prioritet i samfundet. Men faktisk går det
ganske godt.
Bestyrelsen har, bl.a. på grund af dens sammensætning og
sammensætningen i selve netværket, forstået at benytte og udnytte
synergien og tiltag både politisk og fagligt, som har matchet vores felt.
Senest har vi taget kontakt til Center for Menneskerettigheder, som har
udnævnt 2008 til inklusionsår. Vi har set nogle synergier og
samarbejder derfor med menneskerettighedscentret i forbindelse med
vores eftermiddagsseminar 31.3. Læs mere om det på vores
hjemmeside.
Design for Alle.dk er stadig det eneste uafhængige netværk i Danmark,
der har dette specifikke tværfaglige og brugerorienterede fokus på
Design for Alle. Vores udgangspunkt er, at få konceptet og metoden
med i den overordnede strategi – ikke efterfølgende lappeløsninger eller
fokus på handicapløsninger, som noget separat. Vores medlemsskare er
unik ved at repræsentere en bred vifte af fagkompetencer, brancher,
virksomheder, fagorganisationer, brugerorganisationer,
uddannelsesinstitutioner mv.
Vi oplever også, at andre der arbejder inden for feltet lader sig inspirere
af vores arbejde og tankesæt.

7

Design for Alle.dk/feb. 2008/KB

Både politikere og erhvervsfolk taler om et socialt ansvar, og det gælder
jo helt ud i udformningen af de fysiske omgivelser, hverdagsgenstande,
service, kultur og information mv.
Foreningen har lagt vægt på at samarbejde med andre netværk ved at
udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med at viderebringe
informationer fra medlemmer og om arrangementer. Og for første gang
har vi i 2007 kunne mærke en interesse fra medlemmerne om at
komme i kontakt med hinanden og bruge hinanden.
Flere uddannelsesorganisationer er blevet medlemmer, hvilket er yderst
positivt, da Design for Alle bør komme naturligt ind på lige fod med
andre discipliner i hele uddannelsesforløbet.
Flere af vores medlemmer inden for uddannelse og brancher har taget
mere markante steps. At Arkitektskolen i Århus har taget Design for Alle
ind, oplever vi som en stor succes, og også Danske Designere har vi
hele tiden oplevet som fortaler for området. Danske
Arkitektvirksomheder har skubbet på, for at få formidlet budskabet
Design for Alle og tilgængelighed gennem deres tilgængelighedsudvalg
og magasin. HORESTA har været aktiv lige fra indmeldelsen og været
åben for et projektsamarbejde med Design for Alle.dk om brugerdreven
innovationsmidler.
Vi samarbejder og har en tæt dialog med de nordiske
søsterorganisationer og institutioner, der beskæftiger sig med Design
for Alle.
Vi ser, at flere arrangerer konferencer mv. med temaet Design for Alle,
og her vil vi gerne opfordre til, at man kontakter bestyrelsen /
netværket for at drage nytte af viden, sparring og kontakter.
Netværk er oppe i tiden, man skal netværke. Men netværk og kontakter
kommer ikke af sig selv, de skal dyrkes, og der skal gøres en indsats.
Og der ligger et kæmpe potentiale i Design for Alle.dk’s netværk. Derfor
er det et godt udgangspunkt selv at stille krav til netværket. Hvad vil
jeg ha’ ud af det? Hvad kan min organisation få ud af det? osv.
Engagement i netværksarbejdet er nok det største aktiv. Men samtidig
er tid og økonomi to vigtige ressourcer, som hele tiden må holdes op
mod ambitionsniveauet – og det fejler ikke noget.
Forskellige politiske tiltag kan få indflydelse på arbejdet med Design for
Alle. Her kan bl.a. henvises til
FN-konvention om handicappedes rettigheder, som Danmark
underskrev i marts 2007 sammen med 83 andre lande. Dermed har
de forpligtet sig til at ratificere konventionen, dvs. ændre i deres
lovgivning og vedtage nye love og tiltag. Men den kan først træde i
kraft når 20 lande har gennemført deres ratificeringsproces.
 BR08 – det nye bygningsreglement, der træder i kraft februar 2008.
 Resolution ResAP (2007)3 “Achieving full participation through
Universal Design” (adopted by the Committee of Ministers on 12
December 2007)
Dertil kommer andre tiltag som f.eks. Regeringens arkitekturpolitik
(foråret 2007). Det interessante her er, at Design for Alle og
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tilgængelighed indgår på lige fod med andre indsatsområder inden for
Arkitekturpolitik. Og det er i den retning, vi skal gå…

5. Udfordringer
Udfordringer er der nok af. Og med den platform, som Design for
Alle.dk netværket nu har opbygget, står vi med et stort potentiale, som
skal udnyttes i de kommende initiativer…
Vi skal:
Øge markedsføring af Design for Alle konceptet, metoder og
markedspotentiale til nye områder
 Holde på medlemmer og øge medlemstallet – fokus på
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv/industri
 Øge samarbejde i og udenfor netværket om konkrete tiltag – f.eks.
brugerdreven innovationsprojekt, konferencer mv.
 Øge politisk bevågenhed
 Have fokus på økonomi/budget og ressourcer (søge midler) bl.a.
med henblik på at kunne deltage i nordisk og internationalt
samarbejde / betale internationale oplægsholdere
 Udvikling af hjemmesiden fortsættes…
Design for Alle.dk får heldigvis stadig flere medlemmer herunder store
medlemmer - uddannelsesinstitutioner, brancher, virksomheder m.v.


Det skaber grobund for udvikling og nytænkning, som bestyrelsen og
medlemmerne i fællesskab må finde veje til at udnytte.
Og det er værd at huske på, at et af vores bedste kort er, at vi er et
uafhængigt netværk…

Medlemsliste pr. 31.12.2007, regnskab og indkaldelse til
generalforsamling er udsendt til medlemmerne pr. mail tirsdag den 5.
februar 2008 i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt og
inspirerende samarbejde i bestyrelsen.
Karin Bendixen, formand / Århus, den 19. februar 2008
Godkendt på generalforsamlingen tirsdag den 26.februar 2008.
Underskrifter og dato:
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