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Nedsatsyn.dk har nu været i gang i et halvt år, der er allerede sket mange 
spændende ting. Foreningen har mange spændende ting i støbeskeen og 
kommer med en række arrangementer i 2017.  

Vi vil gerne være endnu flere - I kan se mere om indmeldelsen m.m på 
vores hjemmeside www.nedsatsyn.dk. 

I nyhedsbrevet kan du se mere om  

 Tilgængelighedskampagne 

 Årsmøde 

 Stor gratis event 

 Andre arrangementer 

 Medlemstilbud 

 Nyheder fra leverandører 

 

 

 

 

Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Hilsen Søren Rasmussen & Ole Gadegaard  

samt resten af bestyrelsen. 

Find os på www.nedsatsyn.dk 
Facebook: nedsatsyn.dk 

Twitter: nedsatsyn.dk  

http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRppWc_M3QAhXRJSwKHWvXDv4QjRwIBw&url=http://www.email-postkort.dk/glaedelig-jul/&psig=AFQjCNENeWlj05d3YAnfajMeGLojWbyx-w&ust=1480509052361110
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Status på Tilgængelighedskampagne 
 
I efteråret har vi haft fokus på tilgængeligheden på landets banegårde og 
stationer. Vi bad jer sende billeder og kommentarer, vi har modtaget en del, 
tak for det. Materialet har vi samlet og sendt til Banedanmark sammen med 
en beskrivelse af problemstillingen. Vi har sendt både de gode og de dårlige 
eksempler.  
 
Vi har modtaget svar fra formanden for DSB Handicappanel Hans Christian 
Kirketerp-Møller. Hans svar er meget afvisende, han mener at Dansk 
Blindesamfunds medlemmer af DSB Handicappanel varetager vores 
interesser. Han skriver blandt andet at de ledelinjer der er, virker efter 
hensigten. Vi skal bare bruge en blindestok eller mærke os frem med 
fødderne, så fungere det fint. Skiltningen er også i orden, de lever op til de 
krav der er. Vi må formode at medlemmerne af DSB Handicappanel er enige 
heri.  
 
Vi har kigget lidt på nettet og fundet ud af at der sidder to repræsentanter for 
Dansk Blindesamfund i DSB Handicappanel. Det er ganske udmærket, men 
problemet er at de begge er helt blinde. De repræsenterer os alle, både 
blinde og folk med nedsat syn. Vi er meget forbavset og undrende over, at to 
blinde skal råde og vejlede DSB og Banedanmark i forhold til skiltning, tydelig 
afmærkning, lysforhold mm. 
 
Selvfølgelig skal der laves tilgængelighed for blinde, det er indlysende. Men 
der er stor forskel på de udfordringer, vi med mere eller mindre restsyn har 
kontra jer helt uden syn. Dette giver nogle vidt forskellige problemstillinger. Vi 
forsøger på ingen måde at gøre Dansk Blindesamfund til skurk, men vi mener 
ikke at DSB Handicappanel repræsentere virkeligheden. 
 
Vi mener, at der helt klart mangler en repræsentant for alle os med et nedsat 
syn. Vi har foreslået at Nedsatsyn.dk bliver repræsenteret i DSB’s 
Handicappanel. Vi har på nuværende tidspunkt ikke fået svar. Det er vigtigt 
for os at være konstruktive, men hvis vi ikke bliver repræsenteret i panelet må 
vi se på hvilke muligheder vi har, for at bringe sagen videre.  
Fortsættelse følger. 
 
Vil du se hvem der sidder i Handicappanelet i fx DSB, MOVIA, DR, så gå ind 
på: http://www.handicap.dk/om-dh/raad-og-naevn/tilgaengelighed/ 
 

http://www.handicap.dk/om-dh/raad-og-naevn/tilgaengelighed/
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Årsmøde 
 
Vi har valgt at flytte vores årsmøde den 1.4.2017 til lokaler i Odense. Vi føler 
at det er det mest centrale sted i landet og meget fremkommeligt for alle. I vil 
kunne læse mere om dette i næste nyhedsbrev. 
Vi vil dog allerede nu opfordre jer derude, som vil være med til at gøre en 
forskel for os med nedsat syn, til at sætte kryds i kalenderen og overveje at 
stille op til at arbejde for foreningen. Der skal vælges 3 nye 
bestyrelsesmedlemmer denne dag. 
 
 
Vi har brug for dig  
 
Har du gode ideer eller evner så tøv ikke med at kontakte os.  
 
 
Stort event 
 
Vi arbejder voldsomt på at kunne præsentere en stor event, som efter planen 
løber af stablen midt i maj. Vi har endnu ikke det hele på plads, men det bliver 
stort og vil være for alle med nedsat syn, pårørende og alle andre med 
interesse for synsområdet.  Vi kan løfte sløret så meget, at det 99 % sikkert 
kommer til at foregå i Odense.  
Dette arrangement vil for alvor sætte Nedsatsyn.dk på landkortet. 
I kan følge med på vores hjemmeside og på vores Facebook profil. Vi skriver 
selvfølgelig også om dette i næste nyhedsbrev.  
Vores kongstanke er at gøre vores arrangementer så billige som mulige, så 
ingen er afskrevet af økonomiske grund. Endnu en grund til at indmelde sig i 
foreningen, så vi har nogle midler at arbejde med.  
 
 
Andre arrangementer 
 
Vi arbejder sammen med en anden forening på at afholde en spændende dag 
i starten af et sted i København, mere herom senere.  
 
 
Følg med på hjemmeside og Facebook.  
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JULEGAVE IDÈ FRA 

NEDSATSYN.DK 

GIV ET MEDLEMSSKAB TIL EN DU HOLDER AF

 

Juletilbud 

Køber du et medlemskab efter eget valg, kan du for kun 50,- kr. 

købe en førerhunde kalender, prisen er incl. levering med post. 

Ideel til mandelgave, værtindegave, gaven til onkel Helmuth. 

Dette tilbud gælder til og med den 31.12.2016 

Kalenderen er udgivet af Brugernes Førerhunde 

Ordning. 

Se meget mere om de forskellige medlemskaber på 

www.nedsatsyn.dk 

Priserne ligger fra 100 kr. for et støttemedlemskab.  

Et ordinært medlemskab koster 200 kr.  

Hustandsstands medlemskab koster 300 kr.   

Firmamedlemskab til 500 kr. 

 

http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7ZTd_aDQAhWJliwKHWz0BD8QjRwIBw&url=http://fyrtaarntommerup.dk/index.php/cafe/julefrokost&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNGoN9tcgaV1lmYEM7bGdzcvCWCZKg&ust=1478963251162722
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZqpD2_6DQAhXK2ywKHVTDA_IQjRwIBw&url=http://www.beboer-nyt.dk/jul-2009/&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNEr_1sPv9X8zLE21kp3JMwnTfqAaQ&ust=1478963871545756
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Følgende sider er reklamer fra de firmaer, som støtter Nedsatsyn.dk 
 

 
 



 
 

 

 

 

  

 

   Under Luppen 
     -  Nedsatsyn.dk 

     

MagniLink Vision TTS 

Art nr: E1 

      

 

HMI-nr. 102607 (MagniLink Vision FHD TTS 18,5” ) Pris u.moms: 35.750 kr 
HMI-nr. 102608 (MagniLink Vision FHD TTS 23” ) Pris u.moms: 36.750 kr 

MagniLink Vision Tekst Til Tale giver dig det bedste fra begge verdener. I ét 
produkt får du det bedste CCTV sammen med en talefunktion, der tillader dig 
at få teksten læst op. Dette giver dig mulighed for at øge din læsehastighed 
samt udholdenhed. 
 
Når din MagniLink Vision er udstyret med talefunktion, kan du få din tekst 
læst højt, ord for ord, linje for linje eller afsnit for afsnit. Den talte tekst 
synkroniseres med teksten på skærmen. Du kan vælge forstørrelse, farve og 
kontrast, selv når du lytter til teksten. Du kan også vælge at læne dig tilbage 
og lytte til den fulde tekst. 
 
MagniLink Vision Tekst Til Tale er intuitiv og nem at bruge. Til CCTV-delen 
kan du frit vælge betjeningspanel, som på de andre Voice modeller, og når du 
anvender oplæsningen, bruger du den medfølgende håndbetjening, som er 
meget enkel at bruge. 

 Læser en fuld A4 side. 
 Mulighed for at åbne og gemme tekst på en USB hukommelse. 
 Kan læse siden, selv om den ikke ligger lige. 
 Automatisk sproggenkendelse. 
 Justerbar tekststørrelse, farve og font. 
 Lyt til teksten fra den indbyggede højttaler eller via hovedtelefoner. 

http://www.hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=48907
http://www.hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=48908
http://www.lvi.dk/


 
 

 

 

 

  

 

   Under Luppen 
     -  Nedsatsyn.dk 

 



 
 

 

 

 

  

 

   Under Luppen 
     -  Nedsatsyn.dk 

 



 
 

 

 

 

  

 

   Under Luppen 
     -  Nedsatsyn.dk 

 



 
 

 

 

 

  

 

   Under Luppen 
     -  Nedsatsyn.dk 

 

Se mere på http://cyberassist.dk/ 

 

 

Se mere på http://cyberassist.dk/ 


