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-----------------------------------------------------------------------------------------------1. VALG AF DIRIGENT: LINDA KIHL
2. VALG AF REFERENT: BENTE RØDSGAARD
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DESIGN FOR ALLE – FORMANDENS BERETNING FOR
2022 AF HANS CHRISTIAN KIRKETERP-MØLLER
Det er dejligt at kunne aflægge en beretning for 2021, nu hvor coronaens skygge
endelig har lettet, og hvor det igen er blevet muligt at gennemføre aktiviteter med
fysisk deltagelse. Det, coronaen har givet os, er, at vi har lært at bruge digitale
møder, og vi har accepteret, at de kan være et godt supplement til det fysiske
møde. Vi har derved mulighed for at gøre en række af vores møder landsdækkende
og styrke den digitale dagsorden.
Atter et år i skyggen af corona
2021 har været et ”stop-go” år i og med, at vi lige fik besøg af omikron; men vi har i
Design for alle afholdt fire bestyrelsesmøder – de tre digitalt og årets sidste fysisk,
men med digital opkobling.
Rundvisning på Københavns Museum

Det lykkedes os, at afholde et fint og interessant medlemsarrangement den 11.
oktober, hvor Bente havde arrangeret en spændende rundvisning på Københavns
Museum. Hvor vi ud over at høre om Københavns historie fik præsenteret, hvordan
kravet om tilgængelighed for alle såvel fysisk som digitalt var søgt implementeret.
Webinar om ny standard
Ligeledes afholdt vi et online webinar den 9. februar 2022 med Søren Ginnerup,
hvor han gav den korte udgave af ligeværdig adgang til byggeri baseret på den nye
standard DS EN17210. Tilgængelighed og anvendelighed. Webinariet udløste en god
diskussion med deltagerne, som samtidig blev præsenteret for dele af Design for
Alles nye hjemmeside.
Ny hjemmeside

Vi har i bestyrelsen virkelig gjort en del for at få en brugervenlig hjemmeside, hvor
de, der har brug for viden om tilgængelighed ift. byggeri, transport mm., kan gå ind
og orientere sig. Det gode layout og det specifikke indhold har Linda og Søren stået
for. Uden deres store indsats var vi aldrig nået så langt med en ny hjemmeside i
2021. Brug den og lad få os få jer evaluering af den nye hjemmeside.
Mistet medlemmer
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Som I husker, valgte vi ikke at opkræve kontingent for 2021, som følge af et meget
lavt aktivitetsniveau angående medlemsaktiviteter på grund af corona. Det har
desværre medført, at fire medlemsvirksomheder har valgt ikke at fortsætte deres
medlemskab af Design for Alle, hvilket vi naturligvis er kede af.
Flere aktiviteter og flere medlemmer
Udfordringen er nu her 2022, hvor vi er tilbage i en normal hverdag, at få
markedsført vores hjemmeside i forhold til de mange, der dagligt arbejder med den
fysiske tilgængelighed, og få sat fokus på kravene til den digitale tilgængelighed til
hjemmesider med mere – og naturligvis få udbudt nogle interessante
medlemsarrangementer eller besøg.
Vi tror fortsat, at det er vigtigt at holde tilgængeligheds dagsordenen højt – også i
en tid, hvor den grønne dagsorden og kravet om bæredygtighed presser sig på, da
tilgængelighed for alle er en grundforudsætning også i relationer til de nye
dagsordner.
Vi håber alle – både nuværende medlemmer og forhåbentlige mange nye
medlemmer at arbejde på at skabe bedre tilgængelighed både digitalt og fysisk.

3. GODKENDELSE AF FORMANDENS BERETNING .
Beretningen blev godkendt.
4. GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR 2021
Formanden Hans Christian Kirketerp gennemgik regnskabet og oplyste, at
foreningen ikke havde haft nogle indtægter – kun udgifter, da året havde været
kontingentfrit for medlemmerne på grund af corona. Udgifterne har været til fx
regnskab og hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt.
5. GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2022 (EFTERSENDES)
Formanden Hans Christian Kirketerp gennemgik budget for 2022, og påpegede, at
vi havde penge til både vores udgifter og til aktiviteter.
Budgettet blev godkendt.
6. BEHANDLING AF INDKOMMENDE FORSLAG FRA MEDLEMMERNE
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Der var ikke indkommet nogen forslag.
7. VALG AF BESTYRELSE. PÅ VALG ER: FOR 2 ÅR HANS CHRISTIAN K IRKETERP,
OG

BENTE RØDSGAARD.

Ovenstående blev genvalgt. Villads Bach Petersen havde valgt ikke at genopstille.
Hans Christian Kirketerp-Møller og Bente Rødsgaard blev genvalgt. Og Kit Bos blev
valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Den nye bestyrelse består herefter af: HANS CHRISTIAN KIRKETERP, OG BENTE
RØDSGAARD , KIT BOS, SØREN GINNERUP OG LINDA KIHL.

8. Evt. Under evt. drøftede forsamlingen diverse fremtidsplaner fx at øge
online-events. Der var tak til Villads Bach Petersen, og han takkede også for de
år, han havde været med. Der blev drøftet ideer til emner, som vi kunne se på
fx design der skal bruges inde i bygningerne, udbrede kendskab til nye
standarder og også kritik af dem på de punkter, hvor de ikke er optimale - samt
hvordan vi kan få flere medlemmer ikke mindst IT-kyndige til at blive
medlemmer.
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