
 
 

 

 

 

 

Årsberetning 2020   

 Foto: Janni og Hans, Sven og Susanne danser til legatoverrækkelsen. 



 

 
 

Blindmotion, formandens skriftlige 
årsberetning  
 
Som medstifter af og formand for Blindmotion (BM) er det med stolthed 
og glæde, jeg præsenterer jer for Blindmotions allerførste årsberetning. Ja 
– det ER et år siden, at vi den 26. januar 2020 afholdt Blindmotions 
stiftende generalforsamling. Det med afsæt i Synshandicappedes 
Motionsfonds mission og ideen om at lave en støtteforening.  
  
Status på året 
Hvordan er vi så kommet i vej?  
 

- Vi har stiftet foreningen Blindmotion formelt. 

- Vi har lavet en hjemmeside med webshop (her kan du shoppe medlemskaber og produkter).  

- Vi er kommet på Facebook og Instagram (”Jeg har også lært, at der er noget der hedder:  #Overskud 
til at dele).     

- Vi har vores egen administrationsplatform, og vi har sandelig 
også mobile pay. 

- Vi har fået mange frivillige med på holdet (men vi har brug for 
mange flere).   

- Vi har fået spændende samarbejdspartnere (også her har vi 
brug for mange flere). 

- Jeg (formand Sven Mogensen) har holdt 5 foredrag i løbet af året, hvor jeg fortæller om, hvordan man 
lever livet som blind og hvordan man lever hver dag i stor tillid til omverdenen, samtidig med at 
man konstant er i bevægelse imod nye såvel som fjerne mål.  

- Vi er i mål med et par event-aktiviteter: Synshandicappedes Motionsfonds ”Tour de legatuddeling 2020” 
og etablering af petanquehold for synshandicappede i Karlslunde Idrætsforening/Greve Kommune.  
  

 
Tour de Legatuddeling 2020  
Bedst som vi troede, at vi havde styr på den mest fantastiske og 
overdådige legatuddelingsfest i Greve Portal, dukkede den der 
hensynsløse covid-19 op – end ikke en blindestok havde den respekt for! 
Men, men, men vi lod os ikke så let slå ud, ”slog i stedet et par kolbøtter” 
og vendte vognen. Når legatmodtagerne ikke kunne komme til os, måtte 
vi komme til dem. Så en festlig karavane fyldt med musik, legater, 
frivillige og glade givere drog ud i Dannevang for at overrække legaterne.   
 
Jannie Hammershøi, forretningsudvalgsmedlem i Dansk 
Blindesamfund, rejste sammen med hele bestyrelsen i Blindmotion rundt 
til 12 synshandicappede modtagere af motionslegater fra 
Synshandicappedes Motionsfond. Jannie Hammershøi og jeg (formand 
Sven Mogensen) - begge er blinde, skiftedes til at løbe med et 
legatdiplom under armen de sidste par kilometer frem til hver enkelt 
legatmodtager. For en sikker vej frem til legatmodtagernes hjem, løb en 
seende vejviser med.  
 
Løbeledsagerne var borgmestrene Pernille Beckmann (Greve), Erik 
Lauritzen (Sønderborg), Henrik Frandsen (Tønder), Hillerød 
kommunes forkvinde for Omsorgs- og livskraftudvalg Christina 
Thorholm. I Silkeborg kommuneserviceborgmester- og formand for 
kultur-, fritids- og idrætsudvalg Johan Brødsgaard og den danske 

 
’’Tillid er det grundelement, der skaber 
frihed for synshandicappede til at dyrke idræt 
og motion under samme vilkår som seende.’’ 
 

Foto: Janni, Esben, ledsager, Gerd og Sven smiler 

Foto: Torben, Caspar, Sven og Mathias med legat 



 

 
 

 

professionelle cykelrytter Mathias Norsgaard Jørgensen, skuespiller Esben Dalgaard Andersen, VM-guldvinder og 
Olympisk deltager roeren Emma Aastrand Jørgensen, samt VM-guldvinder, gentagne gange, og OL-medaljevinder 
i kørestolsræs Connie Hansen. Ikke mindst herlige løbeledsagere fra MoveUnited.  
 
Fire af legatmodtagerne fik ikke løbet, men cyklet deres legatdiplom frem til deres hjem. 
Firmaet PF Mobility, som er Danmarks eneste producent af duocykler, lånte os spritnye 
duocykler til formålet og tog cyklerne med på turen sammen med os. Kim Mogensen og 
Martin Søndergaard fra PF Mobility og Danmarks stærkeste mand Mikkel Leicht bød 
sig til og deltog som frivillige ”cykelpiloter” på duocyklerne. Skiftevis, med et 
legatdiplom under armen, var Janni og jeg (Sven) pedaltrampende passagerer på 
cykelturene. 
  
Som en del af de frivillige deltog musikerne Kim Preuthun og Søren Høg (Hawk) i 
turkaravanen og var med til at gøre legatoverrækkelsen til en fest i den enkelte legatmodtagers hjemby. Hele turen 
varede 3 dage og blev fulgt på de sociale medier af mere end 18.500 mennesker.   
 
Etablering af Petanque hold 
I slutningen af januar 2020 fik Blindmotion en unik mulighed, for at etablere et petanquehold i klubregi for 
synshandicappede. Karlslunde Idrætsforening og Greve Kommune åbnede med vores støtte Danmarks første 
klubhold, der spiller på lige fod med petanquehold for seende. Den første spilledag var den 30. januar 2020. 
 
Unikke øjne 
I det forløbne år har Blindmotion formået at vække interesse hos en del seende medmennesker: En skærpet 
forståelse for, hvordan synshandicappede medmennesker også har behov for at få pulsen op.  
Forståelse for betydningen af oprigtigt makkerskab: ” Lån mig dine øjne, så ser vi sammen”.   
Videbegærlige seende medmennesker, som har et godt øje for den store forskel det gør, når seende og 
synshandicappede ser sammen.     
Blindmotion er et synligt kontaktsted for seende og synshandicappede med #Overskud til at dele.  
Læs mere om de dejlige oplevelser på Blindmotion.dk  
 
Økonomi 2020  
Det er blevet en vellykket økonomisk kickstart. Der er samlet midler ind igennem donationer, personlige 
medlemskaber, familiemedlemsskaber, firmamedlemsskaber, sponsorater og yderligere igennem salg fra 
foreningens webshop. Det gjorde Blindmotion i stand til at overføre et beløb på kr. 125.000 til 
Synshandicappedes Motionsfond, jvf. vedtægternes bestemmelse om disposition af overskuddet i Blindmotion. 
Afkastet af disse penge er med til at skabe flere legater til synshandicappede og giver dem muligheder for at komme 
ud og få pulsen op.  
 
Hvad ligger på tegnebrættet for 2021? 

- Flere nye medlemmer til foreningen.  

– Nye og flere produkter til webshoppen. 

– Flere arrangementer ”store som små” for 
synshandicappede og seende sammen.  

– Turkaravanen kører den 2.- 5. juni igen ud i Dannevang 
for Synshandicappedes Motionsfond med legater til årets 
nye legatmodtagere.  

– #Overskud til at dele - rekruttering af flere nye 
makkerskaber: Frivillige til at komme ud og få pulsen op, 
frivillige til foreningen og arrangementer, sponsorer m.fl. 

– Til inspiration: Sætte fokus på motionsformer der findes 
til synshandicappede.  

– Øge kontakt med lokale idrætsforeninger, så der åbnes døre til fællesaktiviteter mellem synshandicappede 
og seende. 

 

’’En blind kan alt, hvis bare 
der kommer en hjælpende 
hånd fra en seende.’’ 
-Sven Mogensen, formand 

Foto: Tre synshandicappede kajakroere på Lillebælt i solskin 



 

 
 

Tak 
Som formand for bestyrelsen er det magtpåliggende for mig at sige en hjertevarm og STOR 
tak til alle de mange mennesker og firmaer, der har støttet op omkring Blindmotion med jeres 
forskellige bidrag.  
 
Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan tage flere tigerspring sammen og skabe unikke oplevelser.  
Griber vi stafetten, og tager den videre, skaber vi glæde og frihed gennem motion for 
synshandicappede og seende.   
På vegne af Blindmotion kan jeg kun sige: ”Vi glæder os til at byde mange, mange flere af jer 
hjertelig velkommen som medlemmer, støttende kræfter og frivillige i Blindmotion.  
Vi gør en vigtig forskel sammen.  
 
Lad os sammen have ”#Overskud til at dele”.  
 
 
Sven Mogensen, formand 
 


