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Vores 1. årsmøde er afholdt og ny bestyrelse blev valgt.  
Tilmeldingerne til kommende messe- og foredragsdag 20. maj er godt i gang, 
og den 11. juni afholder vi arrangement i Dyrehaven (mere info følger). 
 

I denne udgave af ”Under Luppen” kan du læse om: 
 

 NEDSATSYN2017 den 20. maj 

 Fra årsmødet den 1. april 

 50 mio. ”delt” til tilgængelighed 

 Østfyns Produktionsskole 

 Ballast CPH, hvem er vi? 

 Diagnosen Albino, hvad er det? 
 
 
 

Danmarks største messe på synsområdet 
 

Har du ikke nået at tilmelde dig årets store 
begivenhed på synsområdet? så kan du stadig nå 
det.  
Se hvordan du GRATIS kan komme til Danmarks 
største udstilling med syn som fokus. Se hvordan 
du for bare 
50 kr. kan høre 4 spændende synsrelaterede 
foredrag. 

 
Sted: Frivillighuset – Seniorhuset, 
Toldbodgade 5, 5000 Odense C (Ca. 15 min 
gang fra Odense Banegård).   

Tidspunkt: Lørdag den 20. maj 2017 fra 10.30 – 
15.30 

Tilmeld dig på tilmelding@nedsatsyn.dk 

 
Billedtekst: NEDSATSYN2017 folder 



   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  2. årgang nr. 4-2017  

Program: 

kl. 10.30  Messen åbner 
 
kl. 10.45 - 11.30 Foredrag v/ Synskonsulent Per Mortensen fra CKV 

Synsrådgivningen, Odense, som vil fortæller om lys 
og lysets betydning. 

 
kl. 11.30 - 12.00 Flemming Saaby Nielsen fra IBOS Instituttet for blinde 

og svagsynede, fortæller om motion og trivsel. 
 
kl. 12.00 - 12.45 Frokost 
 
kl. 12.45 - 13.45 Oliver Niels Klefter, læge, Ph.D. Øjenklinikken 

Rigshospitalet - Glostrup, holder et foredrag om de 
mest kendte øjensygdomme i Danmark. 

 
kl. 14.00 - 15.00 Instruktør og brugerrådgiver, John Petersen fra BFO, 

Brugernes Førerhunde Ordning vil fortælle om 
førerhunde, hvem kan få, hvordan osv. 

  
kl. 15.30  Messen slutter 
 
Kan kun opfordre dig til at tilmelde dig hurtigst muligt, der er begrænset 
deltagerantal, og med den store forhåndsinteresse bliver der rift om 
pladserne. Se hvordan du tilmelder dig på næste side.  
 
Tilmelding til Danmarks største messe indenfor synsverdenen  
NEDSATSYN2017. 
 
Tilmelding er nødvendig, da vi har begrænset deltagerantal, vi er blevet 
låst af max. 150 personer. Vi har åbnet for tilmelding, Hvis du gerne vil 
være sikker på at komme ind og høre de spændende foredrag, så tilmeld 
dig både til messen og foredragene. Deltagerlisten bliver ikke offentliggjort. 
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Pris for deltagelse: 

 Det er gratis at deltage i messen/udstillingen 

 Det koster kr. 50.00 at høre de 4 foredrag. Er du medlem af 
Nedsatsyn.dk er foredragene gratis - Ved medlemskab forstås personligt 
medlemskab, husstandsmedlemskab og firmamedlemskab (max 10 
personer)   
 
Frokost: 
Det er muligt at bestille en sandwich og en vand til frokost. 

 For medlemmer af Nedsatsyn.dk er det gratis 

 Ikke medlemmer skal betale kr. 50,00 
 
Sådan tilmelder du dig: 

 Send en mail til tilmelding@nedsatsyn.dk 

 Skriv navn og telefonnummer 

 Antal personer  

 Medlemsnummer, hvis du er medlem af Nedsatsyn.dk 

 Ønsker at høre foredragne  

 Deltager du i frokosten  

 Betaling sker via MobilePay 23366798 eller bankoverførsel på 
7171-1408345 
 
Vigtigt: Bliver du forhindret i at deltage, vil vi bede dig sende en mail og 
melde afbud, da der er begrænsninger på deltagerantallet. Evt. indbetalt 
beløb vil ikke blive refunderet efter 12. maj. 
 
Se hvordan du bliver medlem af Nedsatsyn.dk under punktet ”Bliv medlem” 
på www.nedsatsyn.dk.  
 
Udstillere på NEDSATSYN2017 
 
Vi har fået lavet et fantastisk mix af leverandører, foreninger og 
enkeltpersoner. 
 
 

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
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Følgende firmaer er repræsenteret: 
Instrulog   http://www.instrulog.dk/  
Lys og Lup  http://lysoglup.dk/  
LVI   http://lvi.dk/  
ITECH   http://www.itech.dk/da/  
Sunflux   https://www.sunflux.dk/da/  
Eschenbach  https://www.eschenbach.dk/  
Sanserejser  www.sanserejser.dk 
Ballast CPH  https://www.ballastcph.dk/  
 
  
Følgende foreninger og organisationer: 
CKV Synsrådgivning, Odense https://ckv.rsyd.dk/wm444837  
CFD - døvblindekonsulenter https://www.cfd.dk/  
Brugernes Førerhunde Ordning http://www.bfo-hunde.dk/  
Foreningen Aniridi Danmark http://www.aniridi.dk/  
Dansk forening for Albinisme http://albinisme.dk/  
Dansk Glaukom Forening http://www.glaukom.dk/  
Malene Gerd Petersen, forfatter  
 

Årsmøde 2017 
 
Lørdag den 1. april 2017 afholdt Nedsatsyn.dk sit 1. årsmøde. 
Mødet blev afholdt i Frivilligcenteret  - Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 
Odense C 
 
Der deltog 15 personer, repræsenteret fra alle 4 medlemstyper.  
Der var 13 stemmeberettigede. 
 
Mødet startede kl. 13, men fra kl. 12 var der sandwich og drikke til de 
fremmødte.  
 
Ole Gadegaard bød velkommen, herefter var der præsentationsrunde af 
alle fremmødte. 
 
John Pedersen førte os igennem dagen som dirigent. 

http://www.instrulog.dk/
http://lysoglup.dk/
http://lvi.dk/
http://www.itech.dk/da/
https://www.sunflux.dk/da/
https://www.eschenbach.dk/
http://www.sanserejser.dk/
https://www.ballastcph.dk/
https://ckv.rsyd.dk/wm444837
https://www.cfd.dk/
http://www.bfo-hunde.dk/
http://www.aniridi.dk/
http://albinisme.dk/
http://www.glaukom.dk/
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Ole Gadegaard og Søren Rasmussen fremlagde henholdsvis 
årsberetningen og regnskab som blev godkendt. 
 
Herefter skulle der foretages valg til den kommende bestyrelse. 2 af de 
nuværende bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg. Martin Mejlby 
ønskede genvalg og blev valgt. Herudover blev Jesper Bull Berger og 
John Pedersen valgt. Derudover blev Pia Juhl valgt som suppleant. 

 
 

Billedtekst: Den nyvalgte bestyrelse 
 
Til at varetage revisoropgaven blev Mitzi Faarbæk valgt og som 
revisorsuppleant blev Birgit Linke valgt. 
 
Bestyrelsen havde nogle forslag til vedtægtsændringer, som alle blev 
godkendt. 
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Efter alt det formelle var blevet overstået, havde bestyrelsen lagt op til 
debat om foreningens fremtid og fremtidige projekter. Det gav en god 
dialog med masser af input og opgaver for den kommende bestyrelse. 
 
Det var en dejlig dag med masser af positiv respons og opbakning til 
foreningens fremtidige arbejde. Desuden var alle deltager meget 
engagerede. 
Mødet sluttede kl. 16.30. 
 
Den nye bestyrelse afholder sit første møde den 25. april, hvor vi blandt 
meget andet skal konstituere os. Meget mere om det i næste nyhedsbrev, 
hvor der også kommer en præsentation af hver enkelt bestyrelsesmedlem. 
 

 
 
 

 
 

Billedtekst: typer af medlemsskab 
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50 millioner ”fordelt”  
 
Regeringen har ekstraordinært afsat 50 millioner til øget tilgængelighed på 
landets stationer og banegårde. Pengene er fordelt eller rettere delt, 
således at der etableres elevatorer på m.m. på enkelte stationer. På 
synsområdet bliver der etableret eller renoveret ledelinjer på en række 
stationer.  
På mange af dem findes ledelinjer i forvejen, så der må være tale om 
vedligeholdelse. Vi syntes selvfølgelig at ledelinjer er vigtige, og dem skal 
der være råd til. 
Men, det er lidt utroligt, at der ikke kan blive så meget som en krone til øget 
tilgængelighed for folk med et nedsat syn, som ikke bruger blindestok og 
ledelinjer. 
Det rigtig mange kunne have glæde af er bedre læsbar skiltning, mere lys, 
bedre afmærkning og vedligeholdelse af afmærkning. 
Nedsatsyn.dk har tidligere haft kontakt med bla. DSBs handicpanel, her 
gjorde vi opmærksom på de problemer folk med en synsnedsættelse har.  
 
Se mere på Transport, Bygnings og Boligministeriets hjemmeside: 
https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/50-mio-kr-til-handicaptilgaengelighed-
paa-de-danske-stationer 
 
Her kan se hvilke stationer der skal ny etableres og renoveres. 
 
Tilgængelighed for alle er vigtigt, så det er noget vi i Nedsatsyn.dk vil 
arbejde videre med. 
 
 

Billedtekst: Perron med ledelinjer 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/50-mio-kr-til-handicaptilgaengelighed-paa-de-danske-stationer
https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/50-mio-kr-til-handicaptilgaengelighed-paa-de-danske-stationer
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Østfyns Produktionsskole 
 
Som du måske har set, er der her i ”Under Luppen”   
billeder af vor nye messefolder, og på billedet af bestyrelsen ses vore nye 
Roll up bannere. Begge dele er noget Østfyns Produktionsskole i Marslev 
har designet og produceret. Vi er rigtig glade for vort samarbejde, som er til 
gavn for begge parter. Vi får lavet noget flot materiale, og skolen laver 
noget som bruges. Vi har flere projekter i støbeskeen. 
 

 
 
Billedtekst: Messe folder 
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Ballast CPH, hvem er vi? 

 
Ballast CPHs vision er, at alle mennesker skal kunne deltage og 
inkluderes i samfundet på lige vilkår. Vi er en designvirksomhed med et 
socialt og bæredygtigt fokus, der har specialiseret sig i at udvikle 
specialdesignede løsninger indenfor en lang række områder som for 
eksempel inklusion, sundhed og velfærd generelt. 

 
Vores mission er at udvikle designløsninger, som styrker og 
selvstændiggør mennesker i deres hverdagsliv og bidrager til bedre 
velfærd. 
 
Alle mennesker har en ballast. Ballast CPH bygger på det grundlæggende 
værdisæt, at et menneskes ballast er en værdifuld ressource, som med de 
rette værktøjer kan aktiveres til fulde. Derfor udvikler vi designløsninger, 
som styrker og selvstændiggør mennesker i deres hverdagsliv, og som 
sikrer bedre velfærd. 
 
Vores team er tværfagligt med erfaringer indenfor digital design, 
produktdesign og byplanlægning. Tilsammen gør vores ballast, at vi kan 
nytænke velfærdsløsninger. Det videns grundlag og de erfaringer vi som 
team har tilegnet os gennem flere års arbejde med velfærdsprojekter gør, 
at vi står klar til at tage hånd om samfundets udfordringer med social 
bæredygtighed.  
Perspectacles 
Et af Ballast CPHs produkter er 
Perspectacles simulationsbriller (billede) 
som er et redskab for bl.a. svagsynede 
borgere og synsprofessionelle. Simulationsbrillerne kan speciallaves til den 
enkeltes syn så det er muligt at vise omgivelserne hvad man ser og hvorfor 
der er nogle ting som kan være udfordrende såvel som de ting der ikke er. 
Simulationsbrillerne er udviklet i samarbejde med bl.a. IBOS, 
synskonsulenter og svagsynede borgere. Missionen er at være med til at 
oplyse om svagsynethed, så man som seende pårørende, chef eller 
studiekammerat opnår en bedre forståelse for det at leve med et 
synshandicap. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUxcPN4LXTAhXGhSwKHSQFDtIQjRwIBw&url=http://www.ballastcph.dk/blank-rwrlr/1-par-perspectacles-inkl-1-filter-med-synbr%C3%B8kinterval-c&psig=AFQjCNG-Ps9D1hVG9W-Fve67r06FBmAk_w&ust=1492871103118568
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Diagnosen Albino, hvad er det ?  

 
Dansk forening for albinisme har netop meldt sig ind i Nedsatsyn.dk, og vil 
gerne benytte lejligheden til at fortælle lidt om sig selv.  

Foreningen tæller omkring 130 medlemmer, som er fordelt over hele 
landet. Mange af medlemmerne er familier, men vores medlemmer med 
albinisme spænder bredt fra nyfødte til voksne. 

Albinisme er en genetisk sygdom, som viser sig allerede ved fødslen ved, 
at der mangler pigment i øjne eller i hud, hår og øjne. Sygdommen er 
ganske sjælden - der bliver kun født 1-3 pr år - så der findes antageligt kun 
omkring et par hundrede mennesker med albinisme i Danmark.   

For den type albinisme der findes i både hud, hår og øjne er de typiske 
karakteristika det lyse hår og meget lyse hud, mens personer med den 
form, der kun sidder i øjet har normal hår- og hudfarve. Men for begge 
former betyder manglen på pigment i øjnene, at personen er svagtseende, 
ofte har nystagmus og er meget lysfølsom. Personen har sin normale 
øjenfarve - modsat hvad der ses i dyreverdenen - men mangler pigment i 
både regnbuehinde og nethinden. Derfor kommer der for meget lys ind i 
øjet, så mennesker med albinisme har ofte solbriller på udendørs, også 
selv det er overskyet. Den største udfordring er naturligvis, at sygdommen 
medfører, at personen er svagtseende eller stærkt svagtseende. Vi har 
derfor et stort behov for at bruge forskellige former for hjælpemidler i 
hverdagen og bruger vores forening til at dele tips og tricks om, hvordan 
hverdagen som svagtseende bliver lettere. Men da vi er en lille forening, 
håber vi, at vi igennem NedsatSyn vil kunne dele erfaringer med langt flere 
mennesker i Danmark, som har nogle af de sammen udfordringer som os. 
Vi ser derfor frem til et spændende netværk med både andre foreninger og 
forhandlere, da dette virkelig har manglet i Danmark. 

  
 

Billedtekst: Logo og 
Gruppebillede af 
medlemmer 
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Kontakt 
 
Har du kommentarer eller et indlæg, som kunne være interessant at bringe 
her i ”Under luppen” så send det til kontakt@nedsatsyn.dk 
 
Nyhedsbrevet ”Under luppen” sendes til alle medlemmer af foreningen, 
desuden sendes det også til alle relevante samarbejdspartnere såsom 
synscentre, øjenlæger m.fl.  
 
Nyhedsbrevet ”Under luppen” udsendes af bestyrelsen i foreningen 
Nedsatsyn.dk 
 
Du finder Nedsatsyn.dk på: 
 

 Hjemmesiden: www.nedsatsyn.dk 

 Facebook: nedsatsyn.dk 

 Twitter: nedsatsyn.dk 

 Kontakt os på mail: kontakt@nedsatsyn.dk 

 
Vær med til at gøre Nedsatsyn.dk mere kendt 
 
Kunne du tænke dig at lægge nogle foldere hos lægen, øjenlægen, 
biblioteket, sportsklubben osv., så skriv en mail til kontakt@nedsatsyn.dk 
og vi sender dig en stak foldere.  
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