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August 2016 
 
Opstarten 
 
Den 1. juli 2016 gik Nedsatsyn.dk i 
luften. Vi valgte at gøre det i 
sommerferien, på den måde havde 
vi mulighed for at rette fejl og lave 
forbedringer uden at blive væltet af 
nye medlemmer. 
Nu er sommerferien slut og vi er 
klar. Planen er at vi nu vil gå i gang 
med at skabe omtale om 
Nedsatsyn.dk.  
Der er sendt breve til alle 
leverandørerne, synscentre samt 
relaterede foreninger. Vi håber at vi 
derigennem kan blive nævnt i 
nyhedsbreve, på hjemmesider osv. 
Vi vil sende pressemeddelelser ud 
til landets aviser samt til diverse 
fagblade, som retter sig mod 
øjenområdet. 
Alt efter hvordan økonomien 
udvikler sig vil vi sende folderen ud 
til øjenlægerne, men porto er dyrt 
nu om dage. 
Vi har også planer om at gå i dialog 
med forhandlerne af hjælpemidler. 
Det kunne være interessant at lave 
nogle fælles tiltag, medlemsfordele 
m.m. 
 
 
 
 
 

Støtte 
 
Vi vil gerne sige tak til jer, som 
allerede har valgt at være medlem 
af Nedsatsyn.dk. Vi har flere 
firmaer, som har tegnet firmamed-
lemsskab. Vi føler at vi er godt på 
vej, og for at blive mere synlige, har 
vi brug for dig. Vi mangler 
frontløbere, som kan hjælpe med 
uddeling af vores flotte folder på 
relevante steder. Har I lyst til at 
hjælpe så skriv endelig til os. Med 
din og fælles hjælp kan vi få vores 
forening til at vokse til gavn for alle. 
 
Generalforsamling 
 
Planen er at der skal afholdes 
generalforsamling i foråret 2017, 
datoen er ikke fastsat endnu. Her 
har vi planer om, at der vil blive 
mulighed for at se hjælpemidler og 
optik i forbindelse med general-
forsamlingen. Selve arrangementet 
vil blive afholdt på Sjælland i 
Rødovre. 
Vi har afholdt et stiftende møde, 
hvor der blev valgt 5 bestyrelses-
medlemmer. Det har været nødven-
digt i forhold til at oprette en bank-
konto.  
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Ved den kommende general-    
forsamling vil 3 medlemmer af 
bestyrelsen være på valg. 
2 medlemmer genopstiller ikke, så 
har du lyst til at være en del af den 
kommende bestyrelse, og være 
med til at præge en spændende 
fremtid for Nedsatsyn.dk, har du 
muligheden til foråret. Vi har også 
tanker om, at der kan nedsættes 
nogle udvalg, som skal arbejde 
med relevante emner som fx 
tilgængelighed.  
 
 
 

 
 
 
 
Vi vil i dette efterår lave en 
tilgængelighedskampagne, så følg 
med på Facebook og hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev fremover 
 
Det første nyhedsbrev er for alle og 
offentliggjort.  
De kommende nyhedsbreve cirka 
hver 2. måned, vil kun blive 
fremsendt til støtte-medlemmer, 
medlemmer og firmaer der har 
støttet os. Så hvis du vil se hvad 
der sker, er der en god grund til at 
tegne et medlemskab.  
 
Til orientering dækker kontingentet 
helt til udgangen af 2017. Har du 
idéer eller tanker som du vil dele 
med os, så ring eller skriv. Vi ser 
dig. 
 
Det er vores fælles forening.  
Vi har lavet platformen, og vi håber 
I vil være med til at bygge videre på 
foreningen. 
 
 
 
  

    
Ole Gadegaard & Søren Ramussen 
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Tips og tricks 

 
 

 
 
Det er tanken at der i hvert 
nyhedsbrev skal være et par tips og 
tricks til især computer, smartphone 
og tablets.  
Har du et tip, som du vil dele med 
os, så skriv til: Søren på 
sr@nedsatsyn.dk 
 
Søren arbejder som IT-Konsulent 
på Synsrådgivningen i Odense, og 
kender en del til tilgængelighed i 
forhold til pc samt iPhone og iPad. 
 
 
 
Større kontrast i Windows 10 
 
Bruger du Windows 10 og synes at 
farverne er meget grå på grå, er der 
en smart funktion som automatisk 
øger kontrasten uden at ødelægge 
fx billeder.  
 
Funktionen aktiveres ved at trykke: 
Alt + shift + PS (print screen) 

Den deaktiveres på samme måde. 
 
Det fungerer fint sammen med 
ZoomText. Efterfølgende er vist 
hvordan billedet på din computer 
ændres. 
 
 

 
 
Almindeligt udseende 
 

 
 
Med Øget kontrast 
 
Det fungerer rigtig godt for mange.  
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Smart app til iPhone og iPad. 
 

 
 
Synssimulator er en norsk app, 
som kan hentes gratis i AppStore. 
I appen kan du se, hvordan verden 
ser ud med en øjensygdom. 
De seks mest almindelige øjensyg-
domme er vist, og der er mulighed 
for at ændre til de relevante 
synsniveau. 
 
Kender du eller bruger du en App 
som andre kunne have glæde af? 
Så skriv en mail til 
sr@nedsatsyn.dk 
 
 
 

AMD 
 

Retinitis Pigmentosa 
 

Grøn stær 
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