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Nyhedsbrev 
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Nedsatsyn.dk ønsker alle vore læsere et godt og lykkebringende nytår.  

Vi har fokus på forskellige aktiviteter i 2017 

2017 bliver året hvor Nedsatsyn.dk for alvor kommer ud til alle danskere med 

nedsat syn, pårørende, fagfolk samt alle andre interesserede. Det første halve år 

har vist, at der er et stort behov for en forening som Nedsatsyn.dk. Vi er blevet 

bekræftiget i, at ideen om at skabe en forening med plads til alle, er den rigtige. 

Støt op om foreningen, jo flere vi er, jo stærkere er vi. 

I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

 Årsmøde i Nedsatsyn.dk 

 Tilgængelighedskampagne, hvordan endte det? 

 Stor hjælpemiddelsmesse i Odense Syn 2017 
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Årsmøde 2017 

Vil du være med til at udvikle og præge Nedsatsyn.dk?  
Har du en masse gode ideer?  
Vil du vise din støtte til foreningen?  
 
Lørdag den 1. april 2017 afholdes det første årsmøde i Nedsatsyn.dk. Nogen vil 
kalde det en generalforsamling andre siger landsmøde, vi kalder det et årsmøde.  
 
Ifølge vores vedtægter skal følgende være på dagsordenen 
 

 Årsberetning skal fremlægges og godkendes 

 Regnskabet skal fremlægges og godkendes  

 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

 Valg af en suppleant 

 Eventuelt 
 
En af ideerne med årsmødet er, at vi her kan snakke om foreningens fremtidige 
projekter, arrangementer osv. Hvordan kan/skal vi bruge vores kræfter og hvilke 
kampe skal vi rode os ud i. Det er tanken, at der kan nedsættes forskellige udvalg 
efter behov.  
 
På det første årsmøde håber vi, at du har lyst til at komme. Vi har lavet en 
platform, som du forhåbentlig har fået lyst til at være med til at præge. 
Årsmødet er for alle typer medlemmer at Nedsatsyn.dk, det er kun fuldgyldige 
medlemmer, firmamedlemsskaber og husstandsmedlemskaber der har 
stemmeret, sidstnævnte dog kun med en stemme pr. husstand. Men alle 
medlemmer af foreningen er velkomne. Det gælder selvfølgelig også de firmaer 
og offentlige institutioner, som er medlem. 
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Årsmødet finder sted: 
Lørdag den 1. april 2017 kl. 13.00-16.00 
Frivillighuset - Seniorhuset 
Toldbodgade 5, 5000 Odense C 
 
Der vil være en sandwich og drikkevarer fra kl. 12.00.   

Tilmelding skal ske på mail: tilmelding@nedsatsyn.dk 

Navn  
Medlemsnummer 
Antal deltagere. 
Skriv om du ønsker frokost (og om der er specielle hensyn såsom vegetar, 
diabetiker osv.) 
Ledsagere som ikke er medlem kan også bestille frokost mod betaling på kr. 
50,00.  

Betaling skal ske ved tilmeldingen enten ved bankoverførsel 7171-1408345 eller 
mobilpay 23366798. Husk at anføre navn. 
 
Sidste tilmeldingsfrist og betaling fredag den 10. marts 2017. 
 
Alle tilmeldte får midt i marts måned tilsendt program m.m. 
 
Vi havde først meldt ud at årsmødet skulle finde sted i Rødovre. Vi har besluttet at 
flytte mødet til et mere centralt sted, derfor er Odense valgt. Frivillighuset ligger i 
gåafstand fra banegården, der er fine parkeringsforhold for dem, der kommer i bil. 
Vi kan se at medlemmerne er spredt ud over hele landet, derfor mener vi, at 
Odense er et godt valg. 
 

På billedet ses  

Senior og Frivilligshuset i Odense 

  

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk


  

   Under luppen 

        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  2. årgang nr. 1-2017  

 

 

 

Tilgængelighedskampagne 
 

Vi har haft en god kommunikation med formanden for DSB handicappanel. 

Nedsatsyn.dk kan dog ikke på nuværende tidspunkt blive én del af panellet.  

Det kræver, at vi bliver en del Danske Handicaporganisationer, og herefter 

indstilles til at være med i det vigtige arbejde. Vi har valgt, her og nu, at bruge 

vores kræfter på andre projekter. Men efter årsmødet vil vi tage spørgsmålet op 

igen. De reaktioner og udtalelser vi har fået viser, at der er brug for en forening 

som Nedsatsyn.dk til at varetage alle med nedsat syns interesser.  

Hvis de skulle få brug for at høre mere om det at have nedsat syn og begå sig på 

banegårde mm, har vi stillet vores viden til rådighed. Vi må håbe, at de 50 

millioner kroner, der er afsat på Finansloven for 2017 til øget tilgængelighed, også 

vil smitte af på vores gruppe.   
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SYN 2017 

Siden vi startede Nedsatsyn.dk har vores store mål været, at kunne præsentere 

en årlig tilbagevendende messe for alle med interesse for synsområdet. Vi er 

stolte af, at kunne løfte sløret for tid og sted til en stor hjælpemiddelsmesse for 

alle.  

Sted: Frivillighuset – Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C    

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

Vi håber, at kunne samle de fleste forhandlere og leverandøre af hjælpemidler på 

dagen, samt krydre det med forskellige andre foreninger, der har fokus på 

synsområdet. I skrivende stund har vi tilsagn fra følgende leverandører 

Instrulog, Eschenbach, Itech, Lys og Lup samt LVI. 

I den kommende uge bliver der sendt invitationer til flere firmaer og forhandlere. 

På selve dagen vil der blive afholdt 3 spændende foredrag med forskellige emner, 

men mere herom senere. 

Pris: Selve messen er gratis for alle, men vi vil tage kr. 50,00 for at komme ind og 

høre foredragene. 

Af brandhensyn må deltagerantallet max. være på 150 personer, så vi tror på der 

bliver rift om pladserne,  

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og hold øjne og øre åbne, der kommer meget 

mere info om tilmelding osv. i vores kommende nyhedsbrev, hjemmeside, 

facebook og twitter. 
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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, der ud 

over 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 

Se mere på hjemmesiden. 
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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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