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Om ISAAC Danmark 
 

Formand: 

Birgitte Brandt 
Børneterapien, Odense 
Tlf.: 23 30 42 15 
e-mail: birb@odense.dk  

 

Sekretær: 

Margit Grønkjær 
e-mail: margit99@gmail.com 

 

Kasserer: 

Gert Krabsen 
HandiKram 

Grenen 15 
9260  Gistrup 

Tlf.: 96 36 47 90 

e-mail: kasserer@isaac.dk  

 
 

Indmeldelse på www.isaac.dk eller via formanden eller 

kassereren. 

 
 
Kontingent pr. år (dækker medlemskab af både det 
internationale ISAAC og ISAAC Danmark): 
 

AAC bruger kr. .......... 275,- 
Enkelt medlem kr. .......... 470,- 
Studerende/pensionister kr. .......... 325,- 
Dobbelt medlemskab kr. .......... 900,- 

(Institutioner/skoler) 
Trippel medlemskab kr. ........ 1.350,- 

(Institutioner/skoler) 

Støttemedlem kr. ........ 2.500,- 
 
 
ISAACs officielle tidsskrift: ”Alternative and 
Augmentative Communication – AAC”,  
abonnement pr. årgang kr. .......... 660,- 

 
 

ISAAC-NYT 

 
Medlemsblad for foreningen ISAAC Danmark  
(International Society for Alternative and 
Augmentative Communication) 

 

Redaktør: Birgitte Brandt 
e-mail: birb@odense.dk  

 
Bladet udkommer 2 - 3 gange om året. 

 
 

 
ISSN nr. 1397-0747 
Oplag: ca. 200 stk. 
Tryk: Palle Madsen 
Layout: Gert Krabsen  
 
 

Foreningens postadresse: 
 
ISAAC Danmark 

c/o Birgitte Brandt 
Børneterapien Odense 

Platanvej 15 
5230 Odense M 
 
CVR nr. 2994 8445 

 
 
Foreningens webside: www.isaac.dk 

Foreningens mailadresse: isaac@isaac.dk  

 
 
Alle henvendelser på redaktionelle spørgsmål  
stiles skriftligt til redaktionen. 
 
Redaktionen påtager sig intet ansvar for 

manuskripter, fotografier og tegninger, der  
indsendes uopfordret. 
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I juni-udgaven af CP Indblik - medlemsblad for CP Danmark - er temaet ASK. 

Med ISAAC som tovholder er der samlet en række artikler om ASK og ASK-brugere. 

 

Får I ikke bladet som medlem af CP Danmark, kan det ses på www.cpdanmark.dk  

 

 

 

   

http://www.cpdanmark.dk/
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Birgitte bemærker 
 
Det har på mange måder været et meget anderledes forår/sommer - i skyggen af Corona virus og de 

omfattende restriktioner og nedlukninger i det danske samfund. Både for ASK brugere, pårørende og fagfolk 

har en ny hverdag været påkrævet, hvor øget håndhygiejne, afstand, hjemmearbejde, isolation og 

værnemidler har været centrale bekendtskaber. 

Det er surrealistisk at se tilbage på marts, hvor udbredelsen af Corona virus tog til og blev fulgt tæt frem 

til det tidspunkt, hvor vi i ISAAC Danmark valgte at aflyse/udskyde den planlagte konference i Vingsted. 

Som for alle andre har vi aldrig været i en lignende situation, men beslutninger der på et tidligere tidspunkt 

kunne virke absurde, blev pludselig selvfølgelige. Vi har skrevet ud til jer medlemmer og tilmeldte til marts-

konferencen om vores dilemmaer i forhold til økonomi, forpligtelser overfor konferencestedet og vores 

planer for den nære fremtid. Du kan finde orienteringen på www.isaac.dk. 

Siden da fik vi mulighed for at søge kompensation fra en af Socialministeriets hjælpepakker, og det er en 

stor glæde, at vi har fået tilsagn om et tilskud på 100.000 kr. Det betyder alverden for ISAAC Danmarks 

fremtidige eksistensgrundlag. 

Konferencegruppen gik i gang med at genskabe konferenceprogrammet - med de justeringer og ændringer, 

der var nødvendige som konsekvens af flytningen, og d. 19.-20. oktober blev fastsat som de nye datoer 

for ISAAC Danmarks konference. Vi følger løbende med i myndighedernes anvisninger vedr. COVID-19. 

En usædvanlig situation kræver et særligt ordforråd - også for mennesker med brug for ASK. Fra vores 

kontakter rundt om i ASK verdenen fik vi kendskab til forskellige former for materialer til kommunikation 

og forberedelse i relation til Corona virus. Det har vi videresendt i vores forskellige netværk og på 

arbejdspladser til inspiration og yderligere videreformidling, hvor det kunne være relevant. Desuden sendte 

vi link til materialet til mere overordnede instanser, bl.a. Socialministeren, Socialstyrelsen, Danske 

Handicaporganisationer, Sundhedsstyrelsen og Institut for Menneskerettigheder. Vores initiativ er blevet 

godt modtaget.  

 

Bl.a. er linket til materialet på ISAAC’s hjemmeside videreformidlet af Socialstyrelsen, ligesom det er lagt 

på Socialministeriets hjemmeside, fulgt af en særskilt tak fra Socialministeren. En tak der skal gå videre til 

forfatterne af de aktuelle materialer      . 

ASK materialet om Corona virus kan hentes på vores hjemmeside. 

Efter ISAAC Danmarks deltagelse i den nordiske CP konference sidste efterår, blev vi bedt om at stå få 

udarbejdelsen af artikler til et ASK tema i CP Danmarks medlemsblad CP Indblik. Der er mange vigtige 

vinkler på området, og ikke alt kunne komme med, men jeg er rigtig glad for de artikler, der blev plads til, 

som hver især tegner et billede af kommunikation og ASK, som har stor betydning for mange mennesker 

med Cerebral Parese, deres pårørende og tilknyttede fagfolk. CP Indblik nummeret fra juni kan ses på 

www.cpdanmark.dk under Medlemstilbud/Medlemsmagasin/Bladarkiv/Årgang 2020, nr. 3. 

Til sidst vil jeg byde velkommen til en ny vinkel på Frank Dalhoffs UPS indlæg i ISAAC-nyt. Frank har 

igennem mange år delt sine tanker og meninger om verden set fra et ASK-brugerperspektiv og selvfølgelig 

fra den erfaringsverden, der er hans. I dette nummer starter Frank en beretning med fokus på udviklingen 

af sin kunstneriske åre. 

I senere udgaver af ISAAC-nyt vil andre ASK-brugere også bidrage med deres fortællinger fra deres 

kunstneriske erfaringer/udfoldelser. 

På forhåbentligt gensyn i Vingstedcentret d. 19.-20. oktober 2020 til ISAAC Danmarks årlige konference! 

 

 
Mange hilsner fra Birgitte Brandt 

- - - o - - - 

  

http://www.isaac.dk/
http://www.cpdanmark.dk/
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Ups.. 
v/Frank Dalhoff 
 

KUNST PÅ TRODS, FØRSTE AFSNIT  
 

Lad mig på en gang stille og besvare det spørgsmål, du der læser dette med oddset 1 till 100 netop vil 

stille; hvordan jeg begyndte at male? Sandheden er dybt banal. En juleaftens dag gad far ikke høre på 2 

halvstore unger spørge, “hvornår skal vi have gaver”, “hvornår skal vi dit og dat”. Far havde banket to 

rammer sammen, købt noget lærred og sat på, hertil noget maling plus pensler. Efter min søster og jeg, 

plus vores værelse, var pakket godt ind i plastik skete miraklet; der blev ro.  

 

For mit vedkommende kræver det en ekstra historie om min pandepind som på dette tidspunkt var ved at 

blive udviklet på skolen. På dette tidspunkt var det en boksehjelm der nok sad rimeligt stabilt, og hertil 

kom, at de redskaber jeg skulle bruge blev gjort fast med tape. 

 

Den jul gjorde noget ved mig. Ikke at jeg med det første var bevist om at “wow, det her er noget du bare 

skal”, jeg synes det var sjovt at male, hvad jeg i øvrigt synes det skal være at lave kunst.  

 

Jeg malede når jeg var hjemme og fik da en pæn samling. Det hjalp også, at vi fik en ind i klassen, der 

også malede. Han og mig snakkede om kunst. Jeg husker ikke, hvordan det kom i stand, men pludselig fik 

jeg lov til at udstille på skolen. Med lidt dårlig hovedregning må det have været omkring 1967/68, for jeg 

husker, at jeg gik i en af de ældste klasser. Jeg var stolt den søndag aften min far og mig gik og hang 

malerier op - jeg tror det var første gang at jeg tænkte, at kunstner var det, jeg ville være. Nogle gange 

er tilfældighederne, eller hvad det nu er som spiller ind, mærkelige.  

 

I denne situation skulle klassen have erhvervsvejledning d.v.s. at det i virkligheden gik ud på at få os 

placeret på bosteder, dagtilbud m.v. Men min kammerat og jeg sagde, at vi ville i praktik som kunstner, 

hvilket ikke faldt i god jord hos vores lærer. Ikke engang da han så mine malerier, som hang på gangene, 

ændrede han holdning, men sagde til mig, at det kommer aldrig til at ske.  

 

Nu gav min ven og jeg ikke op i dette tilfælde så til sidst fik vi lov, og en dag blev vi kørt op til Hans 

Christian Høier. Jeg fik for alvor øjnene op for, at kunst ikke bare er at male eller at lave skulpturer, men at 

det også er at lave fliser og dekorere dem i et mønster, hvilket Hans Christian var i gang med. Jeg ved ikke 

om det var derfor, men min første opgave var at lave en flise. Nu havde han ikke tid til at have os hver 

dag, vi fik lov til at komme en eftermidag om ugen i nogle måneder. Der gik det virkelig op for mig at 

kunsten var vejen frem for mig. 

 

Næste afsnit hedder, HØKSKOLE, KEDSOMHED EN NY SIDE AF KUNSTEN.  

- - - o - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Dalhoff er netop udnævnt til æresmedlem af CP Danmark! 

Læs mere på www.cpdanmark.dk   

http://www.cpdanmark.dk/
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Generalforsamling 2020 
 

Indkaldelse til ISAAC Danmarks generalforsamling 2020 

Mandag den 19. oktober 2020 kl. 12:00 på Vingstedcentret 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til et stemmeoptællingsudvalg. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab for 2019. 

4. Indkomne forslag. 

• Bestyrelsen har fremsat forslag til vedtægtsændringer. 

 

I henhold til vedtægterne skal forslag være sekretæren (Margit Grønkjær) i hænde senest 4 uger før 

generalforsamlingen. 

5. Fastlæggelse af budget 2020, herunder medlemskontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: 

Formand:  

Birgitte Brandt  

Sekretær:  

Margit Grønkjær 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Stella Thomsen 

Pernille Missel 

Suppleanter: 

Ulla Eichenauer 

Rikke Bloch Thomsen    

                    

7. Valg af revisor. 

På valg er: 

Ole Brunbjerg, 

8. Eventuelt. 

 

 

 

- - - o - - - 
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Valg til bestyrelsen 
v/Kassereren 

 

Et af de faste punkter på generalforsamlingen er ’Valg til bestyrelsen’.  
 
Og i 2020 ved vi, at der bliver brug for nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ifølge vedtægterne er det ikke et krav, at kandidater melder sig i forvejen, opstilling kan ske på selve 
generalforsamlingen. På samme vis kan bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, vente til sidste øjeblik med 

at beslutte om de genopstiller. 

Men det forhindrer jo ikke, at man gør sig nogle overvejelser, hvis man kunne have lyst til at stille op som 
bestyrelsesmedlem eller suppleant. Suppleanter deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet; blot har de ikke 
stemmeret ved eventuelle afstemninger i bestyrelsen og er på valg hvert år (bestyrelsesmedlemmer vælges 
for en to-årig periode). 

 

Hvad vil det sige at deltage i bestyrelsesarbejdet? 

Bestyrelsen mødes normalt til dagsmøder 4-5 gange om året. Heraf et weekendmøde i efteråret, hvor der 

er ekstra tid til at komme i dybden med de større diskussionspunkter for de engagerede deltagere.  

Møderne holdes på hverdage eller lørdage, efter hvad der passer medlemmerne bedst: ISAAC har ikke 
mulighed for at dække tabt arbejdsfortjeneste eller frikøb, og medlemmernes arbejdspladser har meget 
forskellige holdninger til, om bestyrelsesmøder kan opfattes som et led i ens arbejde. 

Ind imellem bestyrelsesmøderne behandles mange sager via en aktiv gruppe-mail. 
 
Der er nedsat faste ’arbejdsgrupper’: Konferencegruppe; PR-gruppe; brugersamlinger. De holder fysiske 
møder og Skypemøder efter behov.  

Arbejdsgrupperne kan også have medlemmer uden for bestyrelsens kreds. 

Alt arbejde i ISAAC, herunder bestyrelsesarbejdet, er ulønnet, men man får dækket transportudgifter m.v. 
 

Hvad får man ud af at deltage i bestyrelsesarbejdet?  

Til gengæld for al arbejdet giver det at være bestyrelsesmedlem et inspirerende, professionelt netværk og 

mulighed for at gøre en forskel; herunder ved at bidrage i foreningens ’politiske arbejde’; dette har de 
senere år fået større og større betydning. ISAAC bliver oftere og oftere brugt som ’høringspartner’ af 
styrelser, ministerier m.v. 

Vi har desuden som regel et par deltagere i ISAAC konferencerne i vore nabolande Norge og Sverige og 
evt. England. Blandt andet for at få inspiration og idéer til oplægsholdere på vores egen årlige konference. 

 

Lyst til at høre mere?  

Har du lyst til at høre mere om det at arbejde i bestyrelsen, så kontakt endelig et af bestyrelsesmedlem-
merne.  

Vil du på forhånd tilkendegive en interesse i at stille op til valg, så kontakt formanden eller kassereren; vi 
lover naturligvis fuld diskretion, mens du overvejer. 

 

- - - o - - - 
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Literacy - tiltag i Norge 
v/ Anne-Merete Kleppenes, Hilde Danielsen, Margit Grønkjær (oversættelse) 

 

«Literacy - udvikle og afprøve forskningsbaseret teori og praksis i norsk kontekst»  

 

Statped er det norske specialpædagogiske støttesystem. Kom-

muner og amter har ansvaret for at have de nødvendige 

ressourcer og kompetencer, så alle børn, elever og voksne som 

har rettigheder efter børnehaveloven og oplæringsloven får den 

oplæring, de har krav på.  

 

Statped skal bistå kommuner og amter med kompetence på områder, 

som det ikke kan forventes, at de har kompetencer på selv. Statped er 

organiseret i forskellige fagområder, og har blandt andet tjenester, som 

omhandler kompetenceopbygning og udvikling af fagområdet alternativ 

og supplerende kommunikation (ASK).  

Mere om Statped kan I finde her: www.statped.no/ 

 

En stor opgave med opstart i 2017  

I 2017 modtog Statped en opgave om ASK fra Udannelsesdirektoratet. Opgaven bestod af seks delopgaver 

og havde en samlet varighed på tre år. Målet for opgaven var først og fremmest en styrkelse af tilbuddet 

til børn, unge og voksne med behov for ASK.  

I den opgave blev der f.eks. udviklet følgende: 

• ASK-vejleder til børnehaver: www.udir.no/ask  

• E-læring i ASK: statped.instructure.com/courses/3 

• Oplæringspakker i ASK: www.statped.no/ask/opplaringspakker/ 

• Vejlederen «Hvem gjør hva på ASK-området»: www.statped.no/ask/ask-hjelp/ 

 

I arbejdet med flere af tiltagene blev der dokumenteret både teori og praksis, som viser den betydning 

skriftsproglige færdigheder har for personer med behov for ASK. Det har betydning både til brug som en 

selvstændig form for kommunikation og som tilgang til læring af andre færdigheder. Erfaringer fra 

delopgaven, som omhandlede vurdering, obligatoriske prøver og eksamen for elever med behov for ASK, 

viste os en undervurdering af elever med behov for ASK og deres muligheder for at lære skriftsproget. 

Statped’s nationale ASK-team så derfor et behov for at have fokus på skriftsproglig oplæring for børn og 

unge med behov for ASK.  

I tiltaget om literacy skal vi udarbejde en lærervejledning og oplæringspakker som er tilgængelig for dem, 

som arbejder med børn og elever med behov for ASK. Dette bliver tilgængeligt på Statped’s hjemmesider. 

Netressourcen vil beskæftige sig med arbejdet med literacy på både en teoretisk og praktisk måde.  

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:  

Hilde Kolstad Danielsen, projektleder: hilde.kolstad.danielsen@statped.no  

Anne-Merete Kleppenes: anne-merete.kleppenes@statped.no  

 

- - - o - - - 

 

 

Rettigheder til at blive oplært i 

ASK for mennesker med behov 

for dette er i Norge, i 

modsætning til i Danmark, 

nedfældet i lovgivningen. 

http://www.statped.no/
http://www.udir.no/ask
https://statped.instructure.com/courses/3
http://www.statped.no/ask/opplaringspakker/
http://www.statped.no/ask/ask-hjelp/
mailto:hilde.kolstad.danielsen@statped.no
mailto:anne-merete.kleppenes@statped.no
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Kommunikativ tilgængelighed? 
v/Margit Grønkjær 
 

Vi kender alle symbolerne med en kørestol, som signalerer tilgængelighed, men hvordan står det til med 

den kommunikative tilgængelighed for ASK brugere? De unge, som har deltaget i brugerarrangementer i 

ISAAC regi har på humoristisk vis fortalt om, hvordan de bliver overset, fordi de ikke har verbalt sprog, når 

de bevæger sig omkring i samfundet.  

Kommunikation handler ikke kun om evnen til at tale, men også om at lytte og forstå, hvad der bliver sagt 

til os. Dette er grundlæggende for menneskelig værdighed. At blive ”mødt” og ikke talt hen over hovedet 

på, kræver udbredelse af kommunikativ tilgængelighed. 

I Australien, Canada og UK har de udviklet symboler, som skal vise, at institutioner, butikker mv. er 

kommunikativt tilgængelige, dvs. at de har en basal viden om ASK brugeres behov.  Nedenstående symbol 

og huskeord er fra den britiske kampagne. 

 

T: Time (giv dig tid) 

A: Ask (spørg personen, ikke hjælperen) 

L: Listen (lyt og læg mærke til kropssprog) 

K: Keep trying (bliv ved til I forstår hinanden) 

 

 

Det britiske ISAAC chapter, som kalder sig ”Communication Matters”, har i samarbejde med en lang række 

andre organisationer på handicapområdet gennemført et treårigt fondsstøttet projekt med det formål at 

gøre organisationer mere tilgængelige for ASK brugere. De har udarbejdet træningsmateriale og 

gennemført kurser i forskellige organisationer og private virksomheder som f.eks. butikker, for at ruste 

personalet til at være tilgængelige samtalepartnere for ASK brugere. 

Virksomheder, som har fået kurset, får det blå symbol, som et bevis på, at der her er tilgængelighed, som 

de kan reklamere med rundt omkring. De første til at tage idéen til sig har været lokale myndigheder, 

uddannelsessektoren, herunder uddannelse af sundhedspersonale, men også detailhandel, transport og 

virksomheder fra oplevelsessektoren har deltaget. Det har været vigtigt, at ASK brugere har været 

medundervisere på kurserne. 

Den første kommunikativt tilgængelige hovedgade i UK er på vej! 

En E-undervisningspakke er på vej til at udbrede symbolet for kommunikativ tilgængelighed yderligere, 

efter projektets udløb. 

Læs mere om projektet her: www.communication-access.co.uk  

Et spændende projekt, som vi forestiller os, at vi kan hente inspiration fra i Danmark. 

 

Vores erfaring i Danmark er, at tilgængelighedsbegrebet efterhånden er blevet forstået godt mange steder, 

men at det primært er i forhold til den fysiske tilgængelighed. Her er der en indsats at gøre i forskellige 

sammenhænge. ISAAC Danmark har overfor forskellige instanser påpeget nødvendigheden af at inkludere 

kommunikationsbegrebet i forståelsen af tilgængelighed, men vi vil også opfordre jer til at udbrede denne 

bredere forståelse, hvor det er relevant. 

 

- - - o - - - 

 

http://www.communication-access.co.uk/
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Jeg kan læse dig 
v/Jeppe Forchhammer  
 

Jeg har altid kommunikeret med min øjne. Men det er først inden for de sidste par år, at jeg har fundet ud 

af, hvor meget, jeg kan læse i folks øjne. Jeg kan se, hvilke tanker og følelser folk har. Det kan både være 

mega spændende og mega hårdt. Jeg kan se på folk, hvorfor de f.eks. er kede af det. Jeg kan selvfølgelig 

også godt se, om de er glade.  

Det kan være svært at se, om de er klar til at arbejde med det, når jeg gerne vil hjælpe. Jeg skal være 

meget forsigtig med at gå ind over den grænse, fordi jeg ikke kan trøste med ord, for det er jeg for langsom 

til. Man kan ikke stave og gætte, når man selv skal trøstes. Jeg kan omvendt, når vi begge er klar til det, 

hjælpe mennesker til at udvikle sig, fordi jeg forstår dem. Det vil sige, at jeg fornemmer, hvor de er i deres 

liv.  

Jeg joker tit med mine hjælpere og venner om, at jeg kan hacke hjerner. Det passer. Jeg kan se ind i 

hjerner og bytte om på tanker ligesom gammeldags disketter. Det kræver bare at folk er åbne nok til det.  

At kunne læse andre er også meget værdifuldt for mig. Jeg kan også lære mig selv nogle ting. Jeg kan 

finde ind til nye erkendelser ved at kigge på dem, der er omkring mig. Hvis jeg bruger det rigtigt, kan jeg 

arbejde med mig selv og forståelsen af, hvem jeg er som menneske. Jeg ved f.eks. hvordan ting skal gøres, 

selvom jeg har aldrig nogensinde prøvet at lave dem selv.  

Jeg kan skifte et hjul uden nogensinde fysisk at havde gjort det. Jeg kan mærke følelser hos andre 

mennesker, godt nok mest negative følelser, men det lærer jeg af og bliver mere og mere rummelig. Hvis 

folk er kede af det, mærker jeg det i min krop. Jeg elsker f.eks. også at se folk træne eller dyrke sport eller 

yoga. Det får jeg det godt i min krop af. Jeg kan på en eller anden måde snyde min hjerne til, at jeg kan 

lave de bevægelser på en psykisk måde. Jeg kan hermed bruge det til at udvikle mig på en ret unik måde, 

tror jeg. 

 

 

 

- - - o - - - 
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Økonomi 
v/Kassereren  
 

Regnskab 2019 

 Budget 2019 Faktisk 

INDTÆGTER   
Medlemskontingent 125.000,00  115.950,00  

Konference/Generalfors. 572.000,00  575.705,00  

Konference/markedsplads  9.600,00  

Temadage  10.000,00   
Brugersamling  48.000,00  34.500,00  

Andre indtægter (1) 700,00  2.760,00  

INDTÆGTER I ALT. 755.700,00  738.515,00  

   

UDGIFTER   
Konference/Generalfors. -515.000,00  -498.667,00  

Eksterne honorar/transport -51.000,00  -69.551,38  

Materialer / øvrigt -14.600,00  -8.613,34  

Medlemsbetaling International -35.000,00  -29.366,12  

ISAAC-Nyt -25.000,00  -26.832,50  

Bestyrelsesmøder mv. -50.000,00  -60.756,22  

Nordisk/internationalt/nordisk -25.000,00  -26.698,55  

Arrangementer   
Brugersamling (2) -50.000,00  -96.388,05  

Temadag (aflyst)    -570,52  

Støtte til aktiviteter (3) -10.000,00  -4.841,88  

Porto -2.500,00  -1.330,00  

Kontorartikler og adm. -8.000,00  -798,83  

Web+webmaster  -2.000,00  -9.561,72  

Medlemsaktiviteter/pjece (4) -10.000,00  -13.183,84  

Gebyrer/renter bank -3.000,00  -2.658,28  

Diverse, gaver m.v. (5) -2.000,00  -3.817,50  

I ALT udgifter -803.100,00  -853.635,73  

   

DRIFTSRESULTAT -47.400,00  -115.120,73  
 

Noter: 

1. Salg af rettighedsplakater. 

 

2. Filmprojekt. 

 

3. Kommunikationstavler festival. 

 

4. Udsendelse af plakater til Handicapråd, genoptryk af ’rapporten’. 

 

5. Bl.a. copyrightafgift foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Side 12  ISAAC–nyt 2020-1 

Status 2019 

Aktiver   

Spar Nord 212.950,68   

Fejlagtigt overført udlæg 480,00   

Tilskud fra Vanførefonden, udbetales 2020 30.000,00   

Aktiver i alt  243.430,68  

   

Passiver    
Egenkapital    

Primo 358.551,41   
Årets resultat -115.120,73   

Ultimo  243.430,68  

Passiver i alt  243.430,68  
 

Budget 2020 

 Regnskab 2019 Budget 2020 

INDTÆGTER   
Medlemskontingent 115.950,00  119.000,00  

Abonnementer   
Konference/Generalfors. 575.705,00  605.700,00  

Konference/markedsplads 9.600,00  15.000,00  

Kompensation aflysning   100.000,00  

Temadage    
Brugersamling  34.500,00  0,00  

Arrangementer   
Andet 2.760,00  1.000,00  

forventet   

INDTÆGTER I ALT. 738.515,00  840.700,00  

   

UDGIFTER   
Konference/Generalfors. -498.667,00  -484.000,00  

Eksterne honorar/transport -69.551,38  -25.000,00  

Materialer / øvrigt -8.613,34  -15.000,00  

Aflyst konference   -217.000,00  

Medlembet. USA -29.366,12  -31.500,00  

ISAAC-Nyt -26.832,50  -27.000,00  

   
Bestyrelsesmøder mv. -60.756,22  -30.000,00  

Nordisk/internationalt -26.698,55  -10.000,00  

Arrangementer   
Brugersamling -96.388,05   

Temadag -570,52   
Støtte til aktiviteter -4.841,88  -2.000,00  

Porto -1.330,00  -1.000,00  

Kontorartikler og adm. -798,83  -500,00  

Internet, dropbox m.v. -9.561,72  -10.000,00  

Medlemsaktiviteter/pjece -13.183,84  -3.000,00  

   
Gebyrer/renter bank -2.658,28  -2.000,00  

Diverse, gaver m.v. -3.817,50  -2.500,00  

I ALT udgifter -853.635,73  -860.500,00  

   

DRIFTSRESULTAT -115.120,73  -19.800,00  
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Vedtægtsændringer 
v/Kassereren 

 

Bestyrelsen har vurderet, at det er tiden til en opdatering af foreningens vedtægter. 

 

Der er primært tale om opdatering af formuleringer, justeringer og fjernelse af uaktuelt indhold (levn fra 

foreningens start). 

 

Forslaget fremlægges på generalforsamlingen 2020, og vedtages det, skal ændringerne bekræftes på den 

efterfølgende generalforsamling, før de træder i kraft. 

 

De nuværende vedtægter og ændringsforslaget findes på http://www.isaac.dk/vedtaegtsaendringer/ og vil 

desuden blive udleveret på generalforsamlingen: 

 

§ 1. 

ISAAC Danmark er tilsluttet International Society 

for Augmentative and Alternative Communication 

– kaldet ISAAC – der er et internationalt, ikke-

statsligt selskab, som på global basis søger at 

fremme udviklingen for kommunikationshandi-

cappede personer. 

Stk. 2 

ISAAC Danmark er repræsenteret i ISAAC’s 

Council med 2 medlemmer: formanden samt den 

af bestyrelsen udpegede kontaktperson, jf. §7, 

stk. 4. 

Stk. 3 

ISAAC Danmark repræsenterer ISAAC i Danmark 

og er forpligtet til at bidrage til selskabets fælles 

udgifter gennem erlæggelse af medlemskon-

tingent. 

§ 2. Formål 

ISAAC Danmarks formål er at støtte ISAAC’s 

bestræbelser for at fremme udviklingen for kom-

munikationshandicappede inden for området 

alternativ og supplerende kommunikation, her-

under virke for at fremme udbuddet og spred-

ningen af informationer vedrørende dette tvær-

faglige område. 

Stk. 2 

ISAAC Danmarks mål søges opnået gennem 

formidling af oplysninger på internationalt plan 

om udviklingen i Danmark og gennem formidling 

af oplysninger om den internationale udvikling til 

brug for danske forhold. 

 

§ 1. Formål  

ISAAC Danmarks formål er at støtte udviklingen inden 

for området alternativ og supplerende kommuni-

kation, herunder virke for at fremme udbuddet og 

spredningen af viden og muligheder på området. 

 

§ 2. International tilknytning  

ISAAC Danmark er som chapter tilknyttet Interna-

tional Society for Augmentative and Alternative Com-

munication; en international organisation, som på 

global basis arbejder for at fremme mulighederne for 

mennesker med kommunikative vanskeligheder.  

ISAAC International er anerkendt som NGO under 

WHO.  

Stk. 2 

ISAAC Danmark er repræsenteret i ISAAC Inter-

national’s Council med formanden samt den af 

bestyrelsen udpegede kontaktperson, jf. §6, stk. 4. 

Stk. 3 

ISAAC Danmark bidrager til ISAAC International drift 

gennem betaling af medlemskontingent. 

Stk. 4 

ISAAC Danmark formidler internationalt information 

om udviklingen, aktiviteter og tiltag i Danmark, og 

formidler oplysninger om den internationale udvikling 

til brug for danske forhold. 

Ombytning af §1 og §2 samt forenkling af formu-

leringer. 

Ombytningen skal tydeliggøre, at Isaac er en selv-

stændig, dansk forening med eget formål. Det bør være 

første prioritet – herefter kommer så tilslutningen til 

Isaac international. 

 

http://www.isaac.dk/vedtaegtsaendringer/
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§3. Medlemskab 

Som medlemmer kan optages offentlige organi-

sationer, private/ offentlige institutioner og foren-

inger samt enkeltpersoner, der har indsigt i eller 

interesse for at fremme udviklingen for kommu-

nikationshandicappede. 

Stk. 2 

Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen. 

 

Stk. 3 

Medlemskabet bortfalder ved udmeldelse eller 

ved kontingentrestance i et år. 

Stk. 4 

Afslag på optagelse af ansøger i ISAAC-Danmark 

skal forelægges på generalforsamlingen. 

Stk. 5 

Hvis et medlem handler i strid med foreningens 

formål eller interesser, kan en generalforsamling 

beslutte ekskludering af medlemmet. 

§3. Medlemskab  

Forenkling og præcisering af formuleringer 

Som medlemmer kan optages organisationer, institu-

tioner og foreninger samt enkeltpersoner, der har 

indsigt i eller interesse for at fremme udviklingen for 

mennesker med kommunikative funktionsnedsæt-

telser. 

Stk. 2 

Medlemskab bortfalder ved udmeldelse eller ved 

kontingentrestance i et år. 

Stk. 3 (ny) 

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren og har 

virkning fra indeværende års udløb. 

Stk. 4 

Handler et medlem i strid med foreningens formål eller 

interesser, kan en generalforsamling beslutte eksklu-

dering af medlemmet. 

Stk. 3. har betydning, fordi vi i år med international 

konference kan være nødt til at betale kontingent til 

Isaac International før vi ved, om medlemskabet bliver 

opsagt. 

§ 4. Generalforsamling. 

Foreningens højeste myndighed er general-

forsamlingen. 

Stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 

første halvår. 

Stk. 3 

Generalforsamling indkaldes skriftligt med angi-

velse af dagsorden med mindst 6 ugers varsel. 

Stk. 4 

Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde 

senest 4 uger før generalforsamling. 

Stk. 5 

Hvert medlemsnummer har en stemme. Der kan 

kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlem-

mer i kontingentrestance har ingen stemmeret. 

Stk. 6 

Alle sager på generalforsamling afgøres ved 

almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning 

kan foretages, når 75% af de fremmødte kræver 

det. Ved personvalg kan dog ét medlem kræve 

skriftlig afstemning. 

 

§ 4. Generalforsamling.  

Forenkling og præcisering af formuleringer. 

Foreningens højeste myndighed er generalforsam-

lingen. 

Stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første 

halvår. 

Stk. 3 

Generalforsamling med angivelse af dagsorden ind-

kaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.  

Stk. 4 

Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde 

senest 4 uger før generalforsamlingen. 

Stk. 5 

Hvert medlemsnummer har én stemme. Der kan kun 

stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer i 

kontingentrestance har ikke stemmeret. 

Stk. 6 

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemme-

flertal. Skriftlig afstemning foretages, hvis 75% af de 

fremmødte stemmeberettigede kræver det. Ved 

personvalg kan ét medlem kræve skriftlig afstemning. 

 



   
ISAAC–nyt 2020–1   Side 15 

Stk. 7 

Der udarbejdes et beslutningsreferat over det på 

generalforsamlingen vedtagne. 

 

Stk. 7 

Der udarbejdes beslutningsreferat over det på gene-

ralforsamlingen vedtagne. 

Stk. 8 (ny, afløser §6) 

Dagsorden for ordinær generalforsamling. 

1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til 

stemmeoptællingsudvalg. 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastlæggelse af budget, herunder medlems-

kontingent. 

6. Valg af bestyrelse, herunder formand, sekretær 

og kasserer. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

 

Stk. 9 (ny) 

Generalforsamlingen er åben for ikke-medlemmer. Kun 

medlemmer kan deltage i afstemninger. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, 

når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt 

eller 1/4 af medlemmerne stiller skriftligt forslag 

herom med forslag til dagsorden. Generalforsam-

lingen skal fastsættes til senest 6 uger efter, at 

ønsket om en ekstraordinær generalforsamling er 

fremsendt. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.  

Antal uger ændret for ikke at være i karambolage med 

§4 stk. 3 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 

bestyrelsen beslutter det, eller 1/4 af medlemmerne 

stiller skriftligt forslag herom med forslag til dags-

orden.  

Generalforsamlingen afholdes senest 7 uger efter, at 

ønsket om en ekstraordinær generalforsamling er 

modtaget.  

§ 6. Fast dagsorden for ordinær general-

forsamling. 

1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til et 

stemmeoptællingsudvalg. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastlæggelse af budget, herunder medlems-

kontingent. 

6. Valg af bestyrelse, herunder af formand, 

sekretær og kasserer. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

 

 

afløst af §4, stk. 8 

 

  



  
Side 16  ISAAC–nyt 2020-1 

§ 7. Bestyrelse. 

Bestyrelsen varetager foreningens formål og 

interesser. Den består af 8 personer, der vælges 

på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 

Stk. 2 

På år med lige årstal vælges formanden, sekre-

tæren og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. På 

ulige årstal vælges kassereren og de 3 øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

I tilfælde af uenighed afgøres det ved lodtræk-

ning, hvem af de menige bestyrelsesmedlemmer, 

der skal afgå ved den første ordinære general-

forsamling efter foreningens stiftende general-

forsamling. 

 

Stk. 3 

Medlemmerne vælger hvert år 2 suppleanter til 

bestyrelsen. Suppleanterne kan deltage i 

bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. 

 

Stk. 4 

Bestyrelsen skal af sin midte udpege kontakt-

personerne til ISAAC, jvf. §1, stk. 2. 

 

Stk. 5 

Bestyrelsen træffer sin beslutning ved almindeligt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

§ 6. Bestyrelse.  

Forenkling af formuleringer samt præcisering af 

valgbarhed. 

Bestyrelsen består af 8 personer, der vælges på 

generalforsamlingen for en 2-årig periode.  

Stk. 2 

I år med lige årstal vælges formand, sekretær og 2 

bestyrelsesmedlemmer. I år med ulige årstal vælges 

kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 3 

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-

årig periode. Suppleanter kan deltage i bestyrelses-

møder uden stemmeret. 

Stk. 4 

Bestyrelsen udpeger af sin midte kontaktpersoner til 

ISAAC International, jvf. §2, stk. 2. 

Stk. 5 

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formand-

ens stemme udslagsgivende. 

Stk. 6 (ny) 

Valgbarhed til bestyrelsen er betinget af personligt 

medlemskab eller ansættelse i en medlemsinstitution.  

Stk. 7 (ny) 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at vare-

tage opgaver. Til disse arbejdsgrupper kan tilknyttes 

medlemmer uden for bestyrelsen. 

Stk. 8 (flyttet fra gl §8) 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretnings-

orden. 

§ 8. Tegningsret. 

Foreningen tegnes af formanden eller 2 af be-

styrelsen bemyndigede bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forret-

ningsorden. 

§ 7. Tegningsret.  

Foreningen tegnes af formanden eller 2 af bestyrelsen 

bemyndigede bestyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 2 flyttet til §5, stk. 8 
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§ 9. Regnskab. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Budget år forlænges med 1. kvartal i efter-

følgende år. 

 

Stk. 2 

Regnskabet revideres af 2 på generalforsam-

lingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 

år, dog således at der er en revisor på valg hvert 

år. 

Stk. 3 

Medlemskontingent opkræves af kassereren. 

§ 8. Regnskab.  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2 

Regnskabet revideres af foreningens revisorer.  

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Revisorerne 

vælges forskudt for 2 år, så der er en revisor på valg 

hvert år. 

Stk. 3 (ny) 

Bestyrelsen kan vælge at overdrage de regnskabs-

mæssige opgaver til en ekstern bogholder/ forret-

ningsfører. 

For at fremtidssikre muligheden for at bruge ekstern 

hjælp til bogholderjobbet, hvis der ikke i bestyrelsen er 

et regnskabskyndigt medlem. 

§ 10. Kontingent. 

Kontingentets størrelse for organisationer og for 

enkelte medlemmer fastsættes på den ordinære 

generalforsamling. 

§ 9. Kontingent.  

Småjusteringer/præciseringer 

Kontingentets størrelse fastlægges på den ordinære 

generalforsamling med virkning fra efterfølgende år. 

Stk. 2 

Regninger for årets medlemskontingent udsendes i 

januar måned. 

§ 11. Hæftelse. 

ISAAC-Danmarks medlemmer og bestyrelses-

medlemmer hæfter ikke personligt for de af 

foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene 

ISAAC Danmark hæfter med sin respektive 

formue. 

§ 10. Hæftelse.  

ISAAC Danmarks medlemmer og bestyrelsesmedlem-

mer hæfter ikke personligt for de af foreningen ind-

gåede forpligtelser, for hvilke alene ISAAC Danmark 

hæfter med sin formue. 

§ 12. Vedtægtsændringer. 

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter 

kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte på en 

generalforsamling stemmer for det. Hvis det nød-

vendige flertal er til stede, skal vedtægts-

ændringen godkendes på den efterfølgende 

ordinære generalforsamling ved simpelt flertal. 

 

§ 11. Vedtægtsændringer.  

Åbne for, at godkendelse af vedtægtsændringer kan ske 

på en ekstraordinær generalforsamling – i tilfælde af, at 

det af en eller anden grund ikke kan vente til året efter. 

Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt 

de fremmødte stemmeberettigede på en generalfor-

samling og godkendes på en efterfølgende general-

forsamling ved simpelt flertal. 

Stk. 2 (ny) 

Forslag om vedtægtsændringer offentliggøres sammen 

med indkaldelse til generalforsamlingen. 
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§13. Ophævelse af foreningen. 

Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun 

ske, hvis 2/3 af de fremmødte på en general-

forsamling går ind for det ved skriftlig afstemning. 

Hvis det nødvendige flertal er til stede, skal 

ophævelse af foreningen godkendes på en efter-

følgende generalforsamling ved simpelt flertal. 

Denne sidste generalforsamling afgør desuden, 

hvad eventuelle aktiver skal bruges til. 

 

§12. Ophævelse af foreningen.  

Forenkling 

Beslutning om ophævelse af ISAAC Danmark kan ved-

tages ved skriftlig afstemning på en generalforsamling 

med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberet-

tigede. Besluttes ophævelsen, skal det godkendes på 

en efterfølgende generalforsamling ved simpelt flertal.  

Den afsluttende generalforsamling beslutter dis-

ponering af foreningens midler. 

Denne vedtægt er vedtaget på den stiftende 

generalforsamling den 30. november 1989 og 

revideret på generalforsamlinger den 24. april 

1992, 9. marts 1998, 7. marts 2005, 20. marts 

2006, 22. marts 2010. 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 30. 

november 1989; revideret på generalforsamlinger 24. 

april 1992, 9. marts 1998, 7. marts 2005, 20. marts 

2006, 22. marts 2010, 16. marts 2020. 
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Vi fra ISAAC bestyrelsen og konferencegruppen er glade for at kunne præsentere jer for et 

meget varieret 2020 program på den ”Corona”- udskudte ISAAC konference. Der skulle gerne 

være noget interessant for enhver deltager!  

Vi synes, at vi har et spændende program med kvalificerede oplæg fra ind- og udland. Vi har 

gjort nogle ”Corona” ændringer pga. rejserestriktionerne. Amerikanerne Rose Ann Sevcik og 

Mary Ann Romski er med på digital forbindelse og holder to oplæg, men vi har jo alle trænet i 

digitale forbindelser den sidste tid, så det klarer vi nok fint. Tom Griffith fra London er blevet 

skiftet ud med en ung, dansk handicapforsker, Emil Falster, der er en spændende stemme i 

handicapdebatten.  

Et par af valgholdene kan ikke gentages, da det ikke er muligt for oplægsholderne at være med 

begge dage i oktober. 

Der vil naturligvis være Coronatiltag og restriktioner på konferencestedet. F.eks. kan vi, som det 

ser ud nu, ikke garantere for at baren har åbent      . Men der er gode muligheder for at gå en 

tur og networke i frisk efterårsluft. Med de nuværende Coronaregler kan konferencen gennem-

føres, selvfølgelig med overholdelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger på det givne 

tidspunkt. 

Se hele konferenceprogrammet på www.isaac.dk, her kan du også tilmelde dig. Kontakt os gerne 

for spørgsmål. Husk, at du får rabat på deltagelse ved medlemskab af ISAAC. 

 

Vi glæder os til at se dig til ISAAC konferencen. De bedste hilsner fra ISAAC 

Konferencegruppen: 

Margit Grønkjær, margit99@gmail.com   

Anna Katarina Voss, akv@teknologiipraksis.dk 

Ulla Eichenauer, ulla.eichenauer@gmail.com   

Lise Illum Gadegaard, lise.illum.gadegaard@rsyd.dk 

Pernille Missel, pernillemissel@gmail.com 

Elin Dögg Oskarsdottir, elinoskarsdottir123@gmail.com  

http://www.isaac.dk/
mailto:margit99@gmail.com
mailto:ulla.eichenauer@gmail.com
mailto:lise.illum.gadegaard@rsyd.dk
mailto:pernillemissel@gmail.com
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