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Så er endnu et år gået. Vi har afholdt 3 arrangementer i 2019. Årsmøde og Generalforsamling blev afholdt 
på Fuglsangcentret d. 31.3.2019 med 8 deltagere. Vi havde besøg af klinisk psykolog Elsebeth Mortensen, 
som fortalte om Akuttjenesten som tilbud, og af regionskonsulent i Dansk Blindesamfund Helle Riley, som 
fortalte om uddannelse og erhverv for mennesker med nedsat syn.  
 
Ved det andet arrangement var vi medarrangør af den Nordiske Aniridi-samling. Den blev afholdt på 
Hurdalcentret i Norge d. 7. – 9. juni. Vi deltog 12 personer fra Danmark og havde også medbragt øjenlæge 
Stine Elkjær Nielsen fra Århus Universitetshospitals øjenafdeling. Hun holdt ved samlingen et oplæg om 
hornhinder. Der var i alt 114 deltagere fra 4 lande; Norge, Sverige, Finland og Danmark.  
 
Det tredje og sidste arrangement i 2019 var vores Aktivitetsweekend på Pindstrupcentret den 5.-6. 
oktober, hvor der deltog 22 personer. Vi havde her besøg af klinisk psykolog Elsebeth Mortensen, der 
fortalte om sociale og psykologiske konsekvenser af at leve med en sjælden og ofte usynlig diagnose.  
PhD kandidat Hilde R. Pedersen, Helse- og sosialvitenskapelig fakultet, Avdeling for Optometry, 
Radiografi, og belysning og design, Universitetet i Sør-Øst Norge, fortalte om Aniridi, øjne og nethinder. 
Og til sidst fortalte Jesper Hjortdal, professor i øjensygdomme ved Århus Universitetshospital, om 
hornhindeforandringer m.m.  
 
Siden sidste år har foreningen søgt Socialstyrelsen om økonomisk støtte til vores arrangementer i 2019, 
og vi har fået fra Handicappuljen 215.284 kr. og fra ULHAN (også kaldet ”Millionen” driftsmidler) 39.555,04 
kr. Så samlet har vi fået over 250.000,- kr. at arbejde med, hvilket har krævet, at vi skulle have en 
registreret revisor til at revidere både års- og tilskudsregnskaber. Bestyrelsen har valgt revisionsfirmaet 
BDO, som dermed er på valg nu.  

Vi håber på, at vi kan rejse en tilsvarende mængde midler fra Socialstyrelsen til vores arrangementer i 
2020 via vores ansøgninger til Handicappuljen og ULHAN.  
 
I 2020 kommer der forhåbentlig også mindst 3 arrangementer i foreningen, i dag afholder vi det første, 
vores Årsmøde og Generalforsamling. I August afholdes den 5. Europæiske Aniridi Konference 14. – 16. 
august i London og så håber vi på, at kunne holde en aktivitetsweekend en gang i oktober eller november. 
Vi håber på god tilslutning til arrangementerne.  
 
Tak til bestyrelsen for indsatsen det forløbne år.  
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