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Vanførefondens oprettelse og formål
Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann.
Vanførefondens formål er bl.a. at støtte aktiviteter og anlæg for fysisk handicappede medborgere,
i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige.
Vanførefonden har i mere end 50 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til
at forbedre vilkårene for fysisk handicappede i Danmark.
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Formandens
beretning
Formand Palle Simonsen

Som bekendt blev Vanførefondens 50 års jubilæum
markeret med en dejlig sammenkomst sidste år, hvor
rigtig mange af vores venner og partnere var mødt op,
og dermed var med til at gøre dagen ekstra festlig.
Københavns kommune var vært for et flot arrangement, som vi var meget taknemmelige for. Men nu er
vi så vendt tilbage til hverdagen.

vi bedt Arkitektskolen i Aarhus om at udarbejde forslag
til, hvordan man på en enkel måde kan bidrage til, at
handicappede kan bliver placeret sammen med deres
venner under forestillingen.

Uddelinger:
Fonden har i regnskabsåret uddelt 4.065.000 kr. i alt.
Af vores årsregnskab fremgår til hvem, og hvor meget
vi har bevilget i støtte i årets løb, men jeg vil ikke undlade at omtale et lille udsnit her.

Dansk Handicap Forbund har modtaget 2.100.000 kr.
som primært bruges til ferieophold på forbundets feriecenter Sct. Knudsborg. Her arrangeres sommer-, juleog nytårsophold for ca. 200 personer, der næsten alle
har stort behov for pleje og bistand til daglige fornødenheder.

Til Ejer Baunehøjs Venner, der arbejder hårdt på at gøre
området omkring ”Danmarks højeste punkt” fuldstændigt tilgængeligt, har vi ydet et tilskud på 50.000 kr.
Kvindekrisecentre i Danmark har hidtil ikke være tilgængelige, men både krisecentret i Ringsted og det forholdsvis nye center på Frederiksberg har modtaget støtte til at gøre badeværelse og køkken tilgængeligt for
kørestolsbrugere og andre gangbesværede.
Biografforeningen på Mors har renoveret den gamle
biograf, og bl.a. etableret fire integrerede konvertible
kørestolspladser, så at kørestolsbrugere også kan sidde
sammen med deres venner, når de går i biografen. Til
det formål har vi ydet 40.000 kr. i støtte.
Begrebet integrerede konvertible pladser er særdeles
interessant. Det er nemlig ikke nok, at en biograf eller
andre forlystelsesetablissementer er tilgængelige for
kørestolsbrugere, hvis konsekvensen er, at den pågældende bliver placeret ude i et hjørne af lokalet eller
foran rækkerne.
Det er et tema, vi vil interessere os mere for. Derfor har

Størsteparten af vores uddelinger går som sædvanlig til
ferie og rejser for handicappede.

Institutionen ”Handicappede børns ferier”, der hvert år
stiller ferieboliger til rådighed for familier med handicappede børn, har modtaget 50.000 kr. og ASF - Dansk
Folkehjælp, der også arrangerer ferier for børn, har
modtaget 30.000 kr.
Ferier bliver i flere tilfælde kombineret med studieture
– eller måske er det omvendt - og Handi-Ka, der er en
afdeling under Høskov Kollegiet i Århus, har modtaget
tilskud til studieture til London og Kreta.
Egmont Højskolen, der hvert år har et tilbud til skolens
elever om studierejser med det formål at fremme elevernes evne og lyst til bl.a. at gøre sig gældende i international sammenhæng, har modtaget 150.000 kr.
Foreningen RYK – Rygmarvsskadede i Danmark
afholder sommerkurser, primært for nyskadetilkommende, der her får øjnene op for mulighederne i stedet
for begrænsningerne i forbindelse med livet i kørestol.
Til dette formål har vi i alt ydet 150.000 kr.

3

Vi har i alt ydet ca. 2.5 mio. kr. til ferie- eller sommerlejre.
Endelig vil jeg nævne, at Museumsforeningen for
Vanføreforsorgen, der blev stiftet i 2004 for at sikre
anbringelse og bevarelse af det historiske materiale om
vanføreforsorgen, har modtaget 25.000 kr.
Lidt mere overordnet kan jeg oplyse at til forbedring af
tilgængeligheden i almindelighed, har vi ydet ca.
175.000 kr. til handicaptoiletter, ca. 160.000 kr. til elevator/lifte og øvrig tilgængelighed ca. 170.000 kr.
Sports- og idrætsklubber har i alt modtaget ca. 280.000
kr., disse tilskud er ydet til f.eks. el-hockeystole,
rideudstyr, opstart af fodboldklubber, Dansk Handicap
Idræts Forbunds rekrutteringsindsats samt de
Paralympiske lege.
Og som sidste punkt omkring uddelinger har vi så personlegater, her drejer det sig om enkeltpersoner, der
søger støtte til daglig fornødenheder, hjælp til en ferie
eller blot lidt opmuntring. Vi har til 103 personer bevilget i alt 346.000 kr.
I forbindelse med jubilæet sidste år blev projekt
”Rulleræs” præsenteret – et computerspil til 4.- 5. klasser om de udfordringer en kørestolsbruger møder dagligt. Ideen med spillet var bl.a., at børnene gennem leg
kunne få fornemmelsen af livet for en kørestolsbruger.
Spillet kunne anvendes i undervisningssammenhæng,
og vi havde håbet på, at en stor del af landets skoler
ville tilmelde sig, så vi kunne overrække en lille præmie til de bedste. Desværre har skolerne tilsyneladende så mange tilbud, at vores konkurrence ikke fangede
rigtigt. I hvert tilfælde var der ingen tilmeldinger.
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Imidlertid har vi stadig spillet samt information til landets lærere på skolernes internet-portal, og vi har da
også fået et samarbejde med DSI om udbredelse af spillet via DSI’s nye afdelinger rundt om i landet.
Endvidere fik gæster på årets Rehab-messe mulighed
for at opleve spillet på DSI’s stand og på Dansk
Handicap Forbunds stand i forbindelse med præsentation af deres nye projekt ”www.styrligedithandicap.dk”.
Som det også er bekendt, fik fonden i forbindelse med
jubilæet en hjemmeside. På siden er det muligt at læse
”alt” om fonden, og det er også muligt at udskrive
ansøgningsskema til brug for personlegater. Siden
oprettelsen i maj måned har netsiden været pænt besøgt.
For at Vanførefonden i fremtiden kan opretholde det
relative høje uddelingsniveau, er det naturligvis nødvendigt med nogle indtægter, og historisk set har vi i de
fleste regnskabsår modtaget betydelige summer i form
af arvebeløb. Desværre må vi sige, at det forgangne
regnskabsår har været endog meget dårligt, vi har kun
modtaget 219.000 kr. i arvebeløb, og der er umiddelbart ingen udbetalinger i sigte.
Med hensyn til modtagne bidrag som går ind på den
konto, vi uddeler fra, har vi i regnskabsåret modtaget
1.065.000 kr. heraf udgør 900.000 kr. Tips- og lottomidler, der er ”øremærket” til ”Ferie i Danmark for
vanskeligt stillede mennesker”.
I efteråret fik vi meddelelse om, at maleren Preben
Jørgensen, der var født spastiker, havde ønsket at overdrage sine billeder til Vanførefonden og
Spastikerforeningen i fællesskab. Billederne ca. 60 stk.
er i øjeblikket udstillet i Spastikernes Hus, og de vil
blive vurderet af ”Bruun Rasmussens auktioner”, så vi
kan få et overblik over værdien.

Vanførefondens
Priser

Forskerpris til Anthony Lewis Brooks
Forskerprisen er på 100.000 kr. Hvert år henvender
Vanførefonden sig til landets universiteter og
forskningsinstitutioner og anmoder om forslag til
kandidater til forskerprisen og endnu en gang kom
der mange gode forslag. Gunnar Schiøler, formand
for priskomiteen sagde bl.a.:
”Uddelingen af Vanførefondens Forskerpris er blevet en af de traditioner, jeg er kommet til at holde
rigtigt meget af. Hvert år beder vi universiteter og
andre forskningsmiljøer om at indstille kandidater
til prisen, som gives til en forsker, som gennem sin
forskning bidrager til at begrænse forekomsten af
fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte tilstande eller tilskadekomst eller afbøde de virkninger sådanne tilstande måtte få.
Prisen er ikke knyttet til bestemte fag eller
forskningsområder og kan tildeles forskere, der på
den ene eller anden måde bidrager til et forøget
kendskab til fysiske handicaps natur og konsekvenser eller til deres forebyggelse og afhjælpning.
De mange indstillinger, som priskomiteen i årenes
løb har modtaget har tydeligt vist os, hvor vidt favnende vores målgruppe er. Vi har kunnet give prisen
til forskere fra så forskellige områder som udvikling
af tilgængelighed og boligstandarder over meget
specielle medicinske fagområder til betydningsfulde samfundsfaglige områder. Også udviklingen af
avanceret anvendelse af moderne teknologi har
været repræsenteret, og det er igen inden for dette
område, vi har fundet årets prismodtager.

Efter indstilling fra Esbjerg Tekniske Institut ved
Ålborg Universitet i Esbjerg går forskerprisen 2006
til Lektor Anthony Lewis-Brooks - eller som vi
mest ser og hører dit navn: Tony Brooks.
Tony Brooks er britisk, eller nok mere korrekt walisisk, men har fundet sit arbejde og forskningsmiljø i
Danmark. Han er lektor ved Ålborg Universitet og
uddannelseskoordinator ved Esbjerg Tekniske Institut,
hvorfra hans mange forskningsaktiviteter udgår.
Tony Brooks har gennem mange år arbejdet med
forskning i metoder og teknologi, der muliggør rehabilitering af svært fysisk handicappede ved arbejde
med lys, lyd og bevægelse. Hans metoder er
udsprunget af erfaringer fra hans arbejde som professionel musiker og musiklærer, og det er derfor ikke
sært, at et grundlæggende element er, at det skal være
sjovt for brugerne at arbejde med rehabilitering.
Det hele er dog ikke så enkelt, som det måske lyder.
Tony Brooks har kun kunnet udvikle sine metoder
ved samtidigt at udvikle avanceret udstyr og computerteknologi. De store resultater, der er kommet
ud af det, har gjort Tony Brooks til en internationalt
kendt og anerkendt forsker på sit felt, hvilket fremgår tydeligt af et imponerende CV, som er alt for
omfattende til at blive fremført ved denne lejlighed.
Men tro mig: Det er i sandhed bemærkelsesværdigt.
I stedet for at opremse dine mange bedrifter vil jeg
indskrænke mig til at begrunde vores beslutning
om at give dig årets forskerpris med nogle få
bemærkninger med udgangspunkt i dit engagement
i forskellige projekter her i landet og internationalt.
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Det første af dine projekter jeg har kunnet spore, og
som du næppe selv dengang opfattede som et projekt, var konstruktion af en pedal, som gjorde din
svært handicappede onkel i stand til at kontrollere
lydens højde og mønster fra din elektriske guitar. På
den måde kunne I så kommunikere med hinanden
gennem musikken.
I har sikkert begge fundet den opdagelse sjov og
spændende, men du standsede ikke ved det. Dit forskergen blev vækket, og du brugte denne i sig selv
ret uskyldige leg til at gå videre og efter mange
timer og års forskning udviklede det sig til dit mesterværk: SoundScapes, som nu er den platform, der
anvendes både af dig og andre til videre forskning.
Og som har givet mennesker med svære handicap
oplevelsen af at kunne udtrykke sig i lyd og billeder, som de ellers var helt afskåret fra. Det hævdes,
at det oven i købet er sjovt for brugerne at få lov til
at modtage SoundScape-terapi. Det giver virkelig
ekstra livskvalitet.
Dit engagerede arbejde har allerede ført til meget
lovende resultater, og du er blevet involveret i
meget spændende projekter. Et af dem er det europæiske projekt CAREHERE, som var baseret på din
SoundScape forskning og finansieret gennem EU’s
5. rammeprogram. Resultatet af dette projekt blev
afdækning af mulighederne for at udvikle brugervenlige systemer, som i fremtiden kan gøre tilværelsen lettere og sjovere for mange svært handicappede mennesker.
I Danmark har du været en central aktør i HUMANICS-projektet på Center for Hjerneskadede ved
Københavns Universitet, hvis mål er udviklingen af
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systemer til genoptræning af hjerneskadede patienter.
Dette og meget mere er blevet til i den frugtbare
kombination, som du rummer, af musisk talent og
erfaring og en lige som dyb indsigt og formåen
inden for den mest avancerede teknologi. En lykkelig kombination, som du gennem de unikke
forskning gør til en platform for bedre livskvalitet
for svært handicappede.
Vi siger dig tak for de fremskridt, du har beriget
verden med ved at give dig Vanførefondens forskerpris 2006.
Opmuntringspris til Jens Bork
Opmuntringsprisen er på 25.000 kr. At valget faldt
på Jens Bork begrundede Vanførefondens formand
således:
”Jens Bork, der er 49 år, blev som 24 årig involveret i en trafikulykke, hvor han brækkede ryggen.
Da Jens blev færdig med folkeskolen, arbejdede
han som landbrugsmedhjælper og blev senere bygningsarbejder, indtil han blev involveret i trafikulykken. Et par år efter ulykken kom Jens på
Egmont Højskolen som elev, og i 1989 blev han
valgt som formand for skolens elevforening. Siden
er han hvert år blevet genvalgt med et overvældende højt stemmetal.
I hele perioden har Jens arbejdet utrætteligt på at
gøre elevforeningen til en forening, som styrker
skolens image og sikrer kontakten mellem skolen
og tidligere elever. Et konkret resultat er, at for-

eningen er gået fra et ganske beskedent medlemstal
på godt 100 i 1990 til i dag at have mere end 600
medlemmer. Jens udsender hvert år nyhedsbreve,
årsskrift og elevforeningens blad ”Den lille grønne”
til mere end 1100 tidligere elever.

Jens sidder i flere bestyrelser, både Egmont
Højskolens, Dansk Handicap Forbunds Vejle afdeling, og DSI har valgt at indsætte ham som repræsentant i Beskæftigelsesudvalget i Ny Vejle kommune.

Jens har også udarbejdet elevforeningens hjemmeside. Det har han gjort uden formel uddannelse,
blot ved hjælp af sund fornuft, en manual og masser af stædighed og flid, som er nogle af Jens’
karakteristiske egenskaber.

Også boligområdet har stor glæde af Jens’ flid og
organisationstalent. I fem år har han været formand
for Boligforeningen Give, som omfatter 3-400 lejligheder. Hans indsats har betydet, at der i Give er
bygget fem bofællesskaber for unge og voksne med
funktionsnedsættelser.
Jens er en utrolig værdifuld repræsentant for handicapsagen. Han beviser om nogen, at det er det daglige hårde slid, såvel på de store linier som i detaljen, der skaber resultater. Han skilter ikke med det,
men bag Jens’ lidt generte fremtoning gemmer sig
en autodidakt ”netværker” og organisator, der med
energi og vedholdenhed skaber resultater, og som
besidder en troværdighed, der aftvinger respekt i de
organisationer, han arbejder for og med.

I 20 år har Jens arrangeret en - to ferierejser til
udlandet for tidligere elever. Med omhu løser han
små og store problemer med indkvartering, logistik,
personlig hjælp og pleje for deltagerne. Gennem
årene har han opbygget en stab af frivillige hjælpere på et halvt hundrede stykker, som han altid kan
trække på, for Jens har stor evne til at skabe gode
og solide netværk.
Udover ferierejserne, arrangerer Jens også skolens
elevstævne.

En værdig modtager af Vanførefondens opmuntringspris.

Gunnar Schiøler, Palle Simonsen, Jens Bork og Anthony Brooks
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Gæstetaler
René Nielsen
Modtager af Vanførefondens opmuntringspris 2005

René Nielsen

En bog kan føre til meget
Sidste år modtog René Nielsen opmuntringsprisen,
og på mødet i år holdt han en lille tale, hvor han
berettede, hvad der var sket med ham, siden han
modtog prisen, som han havde været meget glad for
at modtage.

en mail fra en hoteldirektør, som havde læst bogen
på en lang flyrejse, og som helt tilfældigvis kendte
en mand i den amerikanske hær, som han havde fortalt om bogen. Sidstnævnte inviterede Rene Nielsen
til et møde i Tyskland.

René Nielsen var 22 år, da han på grund af en ulykke mistede begge sine ben og kom ind i handicapverdenen.

”Efter mødet blev jeg bedt om at tage til USA og
tale til de unge mennesker, som kommer hjem fra
Irak og er kommet til skade. Der sidder mange unge
mænd på baserne, og de vil gerne høre om hvordan
man beholder sin kæreste, får børn, job osv. Jeg
skal tale til ca. 16.000 mand.
Tænk hvis jeg kan så et lille frø, som de selv kan få
til at spire ved at vande det? Det er rart at blive
udvalgt. Tusind tak, det betyder meget at få en
pris”.

Efter ulykken trænede han for at lære at gå med
proteser. Det opgav han, og lever med, at han nu er
113 cm høj. I Danmark er der sørget for mange
ting, hvis man bliver handicappet både kørestole,
boliger og pension. Alt det kunne René Nielsen
også beslutte sig for at tage i mod, men det gjorde
han ikke. Rene Nielsen holdning er, at vi alle har en
frihed til at vælge og til at bruge vores samvittighed, selvbevidsthed og forestillingsevne. I dag er
han 38 år, har eget firma, som er en foredrags- og
kursusvirksomhed, der coacher mennesker, teams
og virksomheder til at skabe ekstraordinære resultater.
Sidste år ringede forlaget Gyldendal og opfordrede
ham til at skrive sin biografi. ”Det var en kæmpegave for mig at få lov til at se på mit liv. Jeg troede,
den ville blive solgt lokalt. Jeg bor i Roskilde, og
ulykken skete i Ringsted, men bogen har generelt
solgt godt”, sagde han.
Titlen på bogen er ”Halvt mand – helt menneske”
og et stykke tid efter bogen var udkommet, fik han
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Spastisk lammelse
hvorfor og hvordan
Af: Peter Uldall, overlæge dr. med.
Rigshospitalets Børneafdeling.
Leder af Cerebral Pareseregistret,
Statens Institut for Folkesundhed.

Modtager af Vanførefondens Forskerpris år 2005

Peter Uldall

Et ønskebarn

Årsagerne til spastisk lammelse

Forældrene havde prøvet at få et barn i flere år.
Endelig blev moderen gravid. Graviditeten gik helt
normalt selv om pigen blev født 5 uger før beregnet
tid og kun vejede 1500 gram. Fødslen gik godt, hun
var velskabt, men blev straks indlagt på
Børneafdelingen. De første par dage var det nødvendigt at understøtte hendes respiration ved at puste
luft med ilt ned i lungerne, men herefter trak hun
vejret fint selv og tog hurtigt på i vægt og efter 4
ugers indlæggelse kunne hun udskrives. Forældrene
var selvfølgelig lidt bekymret for hvordan det skulle gå hende, men blev beroliget af børnelægerne.
Langt de fleste for tidligt fødte børn klarer sig fint
og deres lille pige havde haft et rimeligt fredeligt
forløb. Da pigen var 2 måneder gammel synes
moderen at hun bevægede sig lidt mindre end de
andre børn i mødregruppen. I 5 måneders alderen
var hun måske lidt mere stille og pludrede ikke så
meget, men hun var en glad pige og den neurologiske undersøgelse hos børnelægen var normal. I 10
måneders alderen kunne hun stadig ikke sidde
alene. Derefter var hun til kontrol på
Børneafdelingen og her kunne man nu konstatere at
hun havde unormale reflekser og hun var for stiv i
musklerne. Hun havde cerebral parese (spastisk
lammelse). En skanning af hendes hjerne viste at
hun havde for lidt hvid substans i hjernen, specielt
omkring hjernens hulrum.
Forældrenes bekymrede spørgsmål var naturlige.
Hvorfor havde hun fået cerebral parese og hvordan
vil det gå hende på langt sigt?

Der er mange forskellige årsager til cerebral parese.
Tidligere troede man at langt de fleste tilfælde skyldes iltmangel under fødslen. Det er forkert, for kun
i 10% er dette tilfældet. Oftest kan man ikke påvise
en direkte årsag. Derimod kan man påvise en række
risikofaktorer i graviditeten og omkring fødslen. I
det østdanske cerebral parese register er halvdelen
af børnene for tidligt fødte. Når man sammenligner
med børn der er født til tiden er risikoen for at få
cerebral parese 10 gange større, hvis barnet fødes
mellem 4-8 uger før normal tid, mens risikoen er 50
gange større hvis fødslen sker mere end 8 uger før
end beregnet normal fødsel. Mere præcist udtrykt
vil 60 ud af 1000 meget for tidligt fødte få cerebral
parese mod kun 1 ud af rettidigt fødte. Men vi ved
ikke hvorfor de 60 meget for tidligt fødte børn får
cerebral parese og de andre 940 ikke får det. Derfor
forskes der stadig intenst i at finde den præcise
årsag eller årsagerne. Vi tror nemlig på at flere faktorer skal være tilstede for at sygdommen optræder.
En ny teori er at den gravide mor måske har haft en
betændelse der ikke giver nogen sygdomstegn hos
moderen, men som skaber en overfølsomheds reaktion med dannelse af antistoffer mod fosterets nerveceller, der danner den hvide hjernesubstans. Dette
kombineret med en stresstilstand, som f.eks. de vejrtrækningsproblemer vores pige havde udvikler
måske sygdommen.
Forekomsten af cerebral parese i Østdanmark har
varieret noget. (figur 1). Den stigning vi fandt i
begyndelsen af 1980’erne skyldes at lægerne ved
intensiv behandling fik mange for tidligt fødte børn
til at overleve. Desværre medførte dette at børnene
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var stærkt stressede i de første leveuger, Danmark
havde i denne periode en uheldig første plads, som
det land der havde den højeste forekomst af cerebral
parese på 3 promille. Senere blev børnelæger bedre
til at behandle de små børn mere skånsomt så de
ikke fik hjerneskade. Derfor fødes nu færre børn
med cerebral parese, på trods af at vi stadig får flere
og flere små børn til at overleve.
Desværre ser det ud til at flere og flere børn i disse
år fødes for tidligt – der er sket en fordobling fra 2%
til 5% indenfor de seneste år af de for tidligt fødte
børn. Den store udfordring er så om vi kan behandle disse børn endnu mere skånsomt, for ellers vil
forekomsten af cerebral parese stige. Det er afgørende vigtigt at vi finder ud af hvilke faktorer der er
vigtigst, så vi kan forebygge flere cerebral parese
tilfælde. Børn med cerebral parese kan jo nemlig
ikke helbredes for deres sygdom. Via vores behandling med f.eks. muskelafslappende medicin, fysioterapi og pædagogisk stimulation kan vi desværre kun
lindre symptomerne. Derfor ligger der stadig store
udfordringer for cerebral parese registret i et samarbejde mellem andre registre verdenen over, for at
løse gåden omkring cerebral pareses opståen.
Hvordan går det med cerebral parese børnene på
langt sigt?
Det østdanske cerebral parese register har oplysninger om mere end 2000 børn med cerebral pare-se
født i perioden 1965 – 1996. Via det unikke danske
CPR- register og en række offentlige registrer har vi
kunne følge børnene op i voksenalderen og beskrive
hvordan de har klaret sig uddannelsesmæssigt, socialt og familiemæssigt. Det er der hidtil ingen andre
registrer i verden, der har kunnet. Vi fandt at kun
30% i voksenalderen havde et job på lige fod med
andre. Når vi så på den gruppe af børn, som intellektuelt fungerede så godt, at de havde gået i en normal klasse i skolealderen var det stadigvæk kun
50% af dem som fik et job. Funktionen af barnet i 5
års alderen kunne i stor udstrækning forudsige om
barnet ville få et job eller ej. Den intellektuelle funktion i 5 års alderen var langt mere betydningsfuld
end det fysiske handicaps omfang. En anden undersøgelse har vist, at selv om cerebral parese patienter
har en normal begavelse har de specifikke intellektuelle problemer, der vanskeliggører varetagelsen af
et job. Der er derfor et stort behov for en mere effektiv specialskoleundervisning hvis vi ønsker at en
større andel af cerebral parese patienterne får et job.
Hvordan var cerebral parese patienterne så socialt
integreret i det danske samfund? Her fandt vi at
68% boede i selvstændig bolig, 13% hos forældrene
og 16% på institution. En femtedel var gift eller
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boede sammen og 19% havde børn. Når vi sammenligner med en undersøgelse, som registret har lavet
for 25 år siden af alle de CP-børn der blev født
under 2. verdenskrig var tallene desværre stort set
ens – altså der var ingen fremgang at spore ej heller
med hensyn til erhvervsfrekvensen.
Velfærdssamfundet har altså ikke formået at forbedre den sociale integration for cerebral parese børnene. Derimod var der positive resultater at finde for
spastiker børnenes forældres vedkommende. Her
kunne vi nemlig påvise at erhvervsfrekvensen for
mødrene kun faldt fra 80% til 70% efter fødslen af
barnet med cerebral parese. Fædrene havde helt
uændret erhvervsfrekvens og familierne fik lige så
mange børn som andre forældre, og skilsmissefrekvensen var ikke højere end i den almindelige danske befolkning. På det område har det sociale system i Danmark således kunne afbøde de værste følger af at få et handicappet barn.
Fremtiden
Cerebral parese registret udvides nu til at omfatte
hele Danmark via et samarbejde med forskningscenteret NANEA i Århus. Derved bliver vi det første landsdækkende register i verden. Det giver store
muligheder for at øge udforskningen af årsagerne til
cerebral parese. I de kommende år vil vi kunne
opstarte en række nye projekter og derved tage del i
de øgede offentlige forskningsmidler, der forhåbentlig vil blive stillet til rådighed også indenfor handicapforskningen.

Figur 1

Årsreg
nskab Å
Årsregn
nskab Å
Årsregnskab
for Vanførefonden
2005/2006
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Ledelsesberetning

Beretning
Formål og aktiviteter
Vanførefondens formål er at yde støtte, eventuelt i
form af lån til vanføre i Danmark i det omfang
sådan støtte ikke ydes af det offentlige.
Årets resultat og økonomiske stilling
Årets resultat før uddelinger udgør 4.747.665 kr.
mod 3.911.803 kr. i 2004/05.
Fondens bundne kapital udgør 100.781.450 kr. mod
100.938.570 kr. pr. 31. marts 2005.
Uddelinger
Fonden har i lighed med tidligere år modtaget et
stort antal ansøgninger bl.a. fra institutioner, for-

eninger og enkeltpersoner om støtte.
Årets uddelinger udgør 4.065.000 kr. mod
4.185.000 kr. i 2004/05.
Dispositionskontoen udgør 1.111.936 kr. efter
ovennævnte uddelinger.
.
Fremtiden
Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt
i 2006/07 i overensstemmelse med den fastlagte
uddelingspolitik
Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet
begivenheder, der skønnes at have betydning for
årsrapporten for 2005/06.

Bestyrelsen:
Palle Simonsen
formand

Jan Jørgensen
næstformand

Søren Thorsen
kasserer

Helge Barnewitz

Chr. Bojsen-Møller

Thomas Børner

Erna Christensen

Helge Hjortdal

Karen Jespersen

Gunnar Schiøler
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Resultatopgørelse
Note
Indtægter
Renter og udbytter
Indgåede bidrag m.v.
Tilbageførte bevillinger
Indtægter i alt

Omkostninger
Gager
Husleje m.v.
Forvaltningsafgift
Kapitalpleje
Revision og regnskabsmæssig assistance
Jubilæumsprojekt
Kontorholdsomkostninger
Omkostninger i alt
Årets resultat før skat
Skat
Årets resultat
Overskudsdisponering
Årets resultat
Overført overskud
Til disposition
Der fordeles således:
Bevilgede uddelinger
Overført til disponibel kapital

1

2

3

2005/06

2004/05
tkr.

4.359.342
1.064.423
53.558
5.477.323

3.503
1.217
274
4.994

315.762
40.000
40.000
102.341
150.000
0
81.554
729.657
4.747.665
0
4.747.665

304
40
40
108
169
350
71
1.082
3.912
0
3.912

4.747.665
429.271
5.176.936

3.912
702
4.614

4.065.000
1.111.936
5.176.936

4.185
429
4.614
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Balance
AKTIVER
Bundne aktiver
Udlån
Udlån
Værdipapirer
Obligationer
Præmieobligationer
Pantebreve
Aktier
Udlån og værdipapirer i alt
Likvide beholdninger
Overføres fra disponible aktiver
Bundne aktiver i alt
Disponible aktiver
Udlån
Likvide beholdninger
Anden formue
Tilgodehavende udbytteskat

Note

2005/06

2004/05
tkr.

4

14.452.527

15.492

71.287.616
11.500
66.906
13.816.920
99.635.469
1.145.981
0
100.781.450

72.866
12
67
11.405
99.842
1.096
1
100.939

4

33.304
2.976.705
11.465
103.822
3.125.296
0
3.125.296
103.906.746

59
1.963
11
8
2.041
-1
2.040
102.978

5
6

97.569.425
3.212.025
100.781.450
1.111.936
101.893.386

97.861
3.078
100.939
429
101.368

1.969.000
6.400
0
37.960
2.013.360
103.906.746

1.217
6
350
37
1.610
102.978

Overføres til bundne aktiver
Disponible aktiver i alt
AKTIVER I ALT
PASSIVER
Fondens kapital
Grundkapital
Kursreguleringsfond
Bunden kapital
Disponibel kapital
Fondens kapital i alt
Gældsforpligtelser
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud
Skyldig A-skat m.v.
Kreditorer
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
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Noter
1 Indgåede bidrag m.v.
Tilskud fra tips- og lottopuljen
Øvrige bidrag

900.000
164.423
1.064.423

2 Årets resultat før uddelinger m.v.
Fondens skattepligtige indkomst udløser ikke betaling af skat
.
Der er ikke betalt skat i regnskabsåret.
3 Uddelinger
Fonden har i 2005/06 foretaget eller givet tilsagn om tilskud i henhold til fondens formål
med 4.065.000 kr., som specificeres således:
Forsamlingshuse, skoler, foreninger, sport, hobby, plejehjem m.v.
Biografforeningen af 1992
Bjerringbro Indre Mission
Danmarks 4H
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Den Rytmiske Aftensskole
Depotet – Vandrehjem ved Susåen
Det gamle Mejeri, Esbjerg
DVB, Sakskøbing
Ejer Baunehøjs Venner
FDF Landsforbundet
Fjordcentret – Voer Færgested
Frederiksberg Handicap-Idræt
Frederiksdal Forsamlingshus
Hjerting Forsamlingshus
Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening
Initiativgruppen, Fjaltring
Landsbyhuset i Øster Linnet
Sejlklubben Køge Bugt
Tvillingegården
Vallensbæk Åben
Vordingborg Handicap Idræt

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

40.000
25.000
10.000
30.000
25.000
25.000
25.000
20.000
50.000
25.000
30.000
24.000
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
30.000
25.000
20.000
30.000
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3 Uddelinger (fortsat)
Vordingborg Handicap Idræt
Vostrup Forsamlingshus
Ærø Rideklub
Aabenraa Bridgecenter
Aabenraa Handicap Idrætsforening

*
*
*
*

22.000
25.000
25.000
30.000
48.000
734.000

Sociale, humanitære og velgørende formål
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Opmuntringslegater, ligningsloven § 7, nr. 22
Ringsted Krisecenter
Ferierejser og hjælperes deltagelse arrangeret af
ASF – Dansk Folkehjælp
Dansk Handicap Forbund
Handicappede børns ferierejser

*
*

*

25.000
400.000
50.000

475.000

30.000
2.000.000
50.000

2.080.000

Sygdomsbekæmpende formål og forskning samt
oplysning om de vanføres problemer og vanførearbejdet
Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Idræt-Forbund
Egmont Højskolen
Handicappede studerende & Kandidater – HSK
Handi-K@ - Handi-Trivsel
Handi-K@ - ForSpring
Museumsforeningen for Vanføreforsorgen
RYK – Rygmarvsskadede i Danmark
RYK – Rygmarvsskadede i Danmark
RYK's Forskningsgruppe
Opmuntringspris
Forskerpris

*
*
*
*
*
*
*
*

* Bevilgede tilskud, der ikke er udbetalt ultimo regnskabsåret
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100.000
50.000
150.000
15.000
20.000
20.000
25.000
100.000
50.000
96.000

626.000
50.000
100.000
4.065.000

4 Udlån
Udlån foretaget før 4. september 2001, bundne aktiver
Udlån foretaget efter 4. september 2001, disponible aktiver
Udlån i alt

14.452.527
33.304
14.485.831

Udlånene sammensætter sig således:
Udlån, som forrentes og afdrages:
Lån med rente, med pant
Lån med rente, uden pant
Udlån, der ikke er forrentet:
Lån uden rente, med pant
Lån uden rente, uden pant
Supplerende billån
Hensat til eventuelle tab på udlån

5.266.168
464.956
7.023.865
5.206.100

5.731.124

12.229.965
60.050
18.021.139
-3.535.308
14.485.831

Udlånene på nominelt 18.021.139 kr. ydes uden sikkerhedsstillelse bortset fra lån mod sikkerhed i
fast ejendom. Lånenes reelle værdi - herunder tilstrækkeligheden af reservationen til imødegåelse
af eventuelle tab på fondens udlån, 3.535.308 kr., er ikke opgjort. Lånenes bogførte værdi må mere
bedømmes ud fra fondens formål end ud fra værdien i handel og vandel.
Afdrag på udlån udgør 1.118.535 kr. Fondens udlån er i regnskabsåret således formindsket med
1.118.535 kr.
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5 Grundkapital
Grundkapital den 1. april 2005
Modtagne arvebeløb
Realiserede kurstab på obligationer, overført fra
kursreguleringsfond

97.861.418
219.443
-511.436
97.569.425

6 Kursreguleringsfond
Obligationer:
Saldo den 1. april 2005
Kursregulering i 2005/06
Realiseret kurstab overført til grundkapital
Aktier:
Saldo den 1. april 2005
Kursregulering i 2005/06

1.385.166
-2.788.115
511.436

-891.513

1.691.986
2.411.552

4.103.538
3.212.025
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Revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Vanførefonden
Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for regnskabsåret 2005/06, der er aflagt i overensstemmelse
med bestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger.
Fondens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en
konklusion om årsregnskabet

Den udførte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at
vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke
indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der
understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til
den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering
af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. marts 2006 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2005 - 31. marts
2006 i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse.
Supplerende oplysninger
Fondens udlån er værdiansat til udlånenes nominelle værdi, 18.021.139 kr., med fradrag af en reservation til
imødegåelse af tab på 3.535.308 kr., eller i alt 14.485.831 kr.
Lånenes reelle værdi, herunder tilstrækkeligheden af reservationen til imødegåelse af eventuelle tab, er ikke
opgjort.
Udlånenes bogførte værdi skal bedømmes ud fra fondens formål.
Med hensyn til værdiansættelsen af udlån henviser vi endvidere til omtalen i note 4.
København, den 23. maj 2006
KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Torben Vonsild
statsaut. revisor
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Vanførefondens
repræsentation i
bestyrelser og udvalg

Vanførefondens
priser
Opmuntringsprisen er tildelt følgende:

Christianehøj
De Vanføres Boligselskab
Egmont højskolen
Elleslettegård
Forskningskomiteen
Hou Søsportcenter
Højagergård
Nørgårds Højskole
Pensionistrejser

Vanførefonden
har i regnskabsåret
administreret
følgende legater
Forskningsfonden vedr. medfødte sygdomme
Elisabeth Graus Fond
Grete Levins Fond
Ejner M. Petersens Legat

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2005
2006

Forskerprisen er tildelt følgende:
1994
1995
1996
1997

1998
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
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Steen Christiansen (pædagog og klubleder)
Gram A/S
Kirsten Sørrig (journalist)
Erik Clausen (filminstruktør m.v.)
Ole Lauth (højskoleforstander)
Erik Bahn (arkitekt m.a.a.)
Kolding Kommune
Bente Milton (instuktør)
Viggo Rasmussen (socialrådgiver)
Lone Barsøe (socialrådgiver)
Mogens Wiederholt (centerleder )
Stig Langvad (formand for DSI)
Karavana Band, Århus
Jørgen Knudsen (direktør)
René Nielsen (direktør)
Jens Bork

Poul Østergaard (arkitekt)
Fin Biering-Sørensen (overlæge dr. med.)
Morten Haugland (adjunk, ph.d)
Forskergruppen:
Hans Clausen (lektor, lic.pæd.)
Birgit Dyssegaard
(amtspsykolog, cand.psyk.)
Birgit Kirkebæk (lektor, dr. pæd.)
Karin Storm (afdelingssygeplejerske)
Helle Holt (cand.adm.pol.,ph.d.)
Hanne Rasmussen (Arkitekt)
Erik Jacobsen (overlæge)
Niels Ole Bernsen (prof. ,dr. phil.)
Lone Kobberholm Storgaard
(arkitekt ph.d.)
Sven Kreiborg
(proff. overtandlæge, dr.odont, ph.d.)
Hanne Katrine Krogstrup (lektor)
Steen Bengtsson (seniorforsker)
Kirsten Ketscher (professor, dr. jur.)
Thomas Sinkjær
(professor, dr. med. et lic.techn.)
Peter Uldall (overlæge dr. med.)
Anthony Brooks (lektor)

Vanførefondens
Bestyrelse

Vanførefondens
Repræsentantskab

Formand
Fhv. finansminister,
bestyrelsesformand Palle Simonsen
Tranevænget 8,1.th.,
2900 Hellerup

Overlæge dr.med.
Kjeld Skou Andersen
Caroline Amalie Vej 106
2800 Lyngby

Næstformand
Landsformand Jan Jørgensen
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1A,1.,
2100 København Ø
Kasserer
Sekretariatschef Søren Thorsen
Priors Allé 2, Hareskovby
3500 Værløse
Direktør Helge Barnewitz
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A
2100 København Ø
Advokat Chr. Bojsen-Møller
Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Departementschef Thomas Børner
Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Hovedkasserer DHF, Erna Christensen
Højgårdstoften 67
2630 Tåstrup
Direktør Helge Hjortdal
Birkevej 28
3460 Birkerød
Fhv. socialminister, kommentator
Karen Jespersen
Van Ostens Gade 22
2791 Dragør
Overlæge Gunnar Schiøler
Jagtvej 208, 2 tv
2100 København Ø
Vanførefondens sekretariat

Direktør Orla D. Andersen
Dronningens Tværgade 41,7.
1302 København K
Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger
LO
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Politiinspektør
Flemming Bay-Jensen
Torvegade 136 B
6700 Esbjerg
Vicedirektør Inger-Marie Bruun-Vierø
Åboulevard 18, 2 tv
2200 København N
Landsdommer
Hans Henrik Brydensholt
Heibergsgade 18,4.th.
1056 København K
Overlæge, dr.med.
Steen Bach Christensen
HS Rigshospitalet - Afd. 2162
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Filminstruktør
Erik Clausen
Enghave Plads 14
1670 København V
Direktør E. Haunstrup Clemmensen
Gl. Vartovvej 19
2900 Hellerup
Direktør Kaj Dreijer
Digevej 22
4872 Idestrup
Adm. direktør Johannes Due
Sygeforsikringen “danmark”
Palægade 5,
1261 København K

Sekretariatschef Inge Moustgaard
Vanførefonden
Bredgade 25, Sct. Annæ Passage opg. F 4 sal
1260 København K
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Bestyrelsesformand
Børge Munk Ebbesen
Viggo Rothes Vej 31
2920 Charlottenlund
Redaktør Erik Eriksen
Ved Fortunen 21
2800 Lyngby
Fhv. amtsborgmester Søren Eriksen
Kalundborgvej 6
4281 Gørlev

Skomagermester Ove Larsen
H.C. Ørstedsvej 57
1879 Frederiksberg C
Professor Kai Lemberg
Sundvænget 9
2900 Hellerup
Direktør Peter Leschly
Udbyhøjvej 107
8900 Randers

Fhv. borgmester Hanne Falkensteen
Alsvej 103
2970 Hørsholm

Formand Ebbe Lundgaard
FDB
Fanøgade 15
2100 København Ø

Ældrerådsformand
Kirsten Feld
Kong Valdemarsvej 13
4000 Roskilde

Fhv. minister
Sonja Mikkelsen
Junivej 35
8210 Århus V

Bestyrelsesformand Knud Heinesen
Østerbrogade 95
2100 København Ø

Fhv. departementschef
Finn Mortensen
Prins Buris Vej 11
4000 Roskilde

Underdirektør Bjørn Iversen
Forsikring & Pension
Amaliegade 10
1256 København K
Fhv. formand for Folketinget,
direktør Svend Jakobsen
Hvidestensparken 3 G
2630 Tåstrup
Direktør Hans Jørgen Jensen
Egholmvej 15
2830 Virum
Fhv. socialminister, kommentator
Karen Jespersen
Van Ostens Gade 22
2791 Dragør
Sekretær
Birgitte Kauffmann
Stoltenbergsgade 1
1576 København V
Fhv. minister
Flemming Kofod-Svendsen
Kajerødgade 5 B
3460 Birkerød
Fhv. bestyrelsesformand
Jens Knudsen Kokborg
Solkrogen 14
6933 Kibæk
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Direktør Ib Bjerring Nielsen
Hvidsværmervej 40
2610 Rødovre
Adm.chef Karl Vilhelm Nielsen
Hjulbyvej 11
2740 Skovlunde
Borgmester Vagn Ry Nielsen
Nørregade 9B,1.sal
8700 Horsens
Fhv. socialminister Aase Olesen
Ndr. Strandvej 254B
3140 Ålsgårde
Journalist
Peter Olesen
Thyregodsvej 2
2500 Valby
Fhv. rigsantikvar Olaf Olsen
Strevelshovedvej 2, Alrø
8300 Odder
Hovedbestyrelsesmedlem Solvejg Pedersen
Danske Fysioterapeuter
Nørre Voldgade 90
1358 København K

Kommunikationsdirektør Nels Petersen
Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Amtsrådsmedlem
Søren Grothe Petersen
Svendborgvej 355
4700 Næstved
Fhv. amtsborgmester
Kresten Philipsen
Lundtoftbjerg
Flensborg Landevej 65, Lundtoft
6200 Aabenraa
Socialrådgiver
Viggo Rasmussen
Horndrupvej 13
8660 Skanderborg
Fhv. kirke-og kommunikationsminister
Torben Rechendorff
Ørbækgårds Allé 623
2970 Hørsholm
Journalist Eva Rude
Ved Furesøen 12
2840 Holte
Generalmajor Ulf Scheiby
Plantagekrogen 5
2950 Vedbæk
Afdelingschef Kristian Smestad
Ingeniørforeningen i Danmark
Kalvebod Brygge 31
1780 København V
Formand Kirsten Stallknecht
Tunet 31
3450 Allerød
Biskop Erik Norman Svendsen
Nørregade 11
1165 København K
Sekretariatschef DFL, Søren Thorsen
Priors Allé 2, Hareskov
3500 Værløse
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Vedtæg
ter Ved
tægter
Vedtæg
Vedtægter
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VEDTÆGTER
FOR

VANFØREFONDEN
STIFTET DEN 24. MAJ 1955

§ 1.
Fondens navn er Vanførefonden.
Fonden er stiftet af afdøde statsminister Viggo Kampmann.
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2.
Fondens formål er at yde støtte, eventuel i form af lån til
Vanføre i Danmark, i det omfang sådan støtte ikke ydes
af det offentlige herunder særlige bestræbelser på:
1. at revalidere vanføre,
2. at forbedre vanføres boligforhold,
3. at lette deres transport,
4. at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler,
5. at støtte børne- og ungdomsarbejde blandt vanføre,
6. at sprede oplysning om vanføres problemer og
6. vanførearbejdet.

§ 3.
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af indtil 12 medlemmer, der sammensættes på følgende måde:
Fondens formand udpeges af repræsentantskabet efter
indstilling fra bestyrelsen, et medlem udpeges af socialministeren, to medlemmer udpeges af bestyrelsen for
SAHVA-fonden, tidligere (Samfundet og Hjemmet for
Vanføre), fire medlemmer udpeges af hovedstyrelsen for
Dansk Handicap Forbund, tidligere (Landsforeningen af
Vanføre) og indtil fire medlemmer udpeges af fondens
repræsentantskab.
Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.

ge

§ 4.
Fonden tegnes af formanden og i hans forfald næstformanden eller kassereren, hver for sig i forbindelse med
yderligere et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan
meddele prokura.
§ 5.
I forbindelse med fondens daglige drift kan bestyrelsen
nedsætte arbejdsudvalg, der konstituerer sig selv, og som
ved specielle opgaver kan suppleres med medlemmer af
repræsentantskabet eller andre med ekspertviden.
Bestyrelsen kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.
§ 6.
Fonden har et repræsentantskab, der består af indtil 100
medlemmer. Nye medlemmer udpeges af det til enhver
tid siddende repræsentantskab under iagttagelse af princippet om repræsentation af såvel speciel sagkundskab
som betydende arbejdsmarkeds-, erhvervs- og kulturorganisationer. Valget til fondens repræsentantskab gælder
for en fireårig periode, således at en fjerdedel af repræsentantskabets medlemmer er på valg hvert år. Genvalg
kan finde sted.
Hvervet som repræsentantskabsmedlem er ulønnet.
§7.
Ordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen, og afholdes
hvert år i maj måned. Indkaldelsen, der skal indeholde
dagsorden for årsmødet, sker ved bestyrelsesformandens
foranstaltning med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig
meddelelse.
Et repræsentantskabsmedlem har ret til at få et bestemt
emne behandlet på årsmødet, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom senest den 15. marts. Sager der ikke er
sat på dagsordenen til årsmødet kan ikke behandles på
dette.
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Dagsorden for årsmødet skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Vanførefondens
2. virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status.
4. Valg af indtil fire medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Eventuelt
§ 8.
Uddeling af fondens midler sker efter beslutning på
bestyrelsesmøder, der indkaldes af formanden med 14
dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller
næstformanden og yderligere mindst 5 medlemmer er til
stede.
Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.
I en af formanden autoriseret protokol optages en kort
beretning om forhandlingerne, som godkendes af bestyrelsen på næstfølgende møde.
§ 9.
Fondens regnskab revideres af den på årsmødet valgte
statsautoriserede revisor. En af bestyrelsesformanden
autoriseret revisionsprotokol føres af den statsautoriserede revisor. Protokollen underskrives af bestyrelsens
medlemmer som bekræftelse på, at de har gjort sig
bekendt med indholdet.
§ 10.
Fondens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Det af
bestyrelsen udarbejdede og af den statsautoriserede revisor reviderede og påtegnede regnskab fremlægges på det
ordinære årsmøde.
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§ 11.
Fondens kapital kan efter bestyrelsens beslutning
anbringes i fast ejendom, ejet som lejet, herunder som
lån, når formålet er at forbedre vanføres boligforhold, at
fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler til
brug for vanføre, i værdipapirer i overensstemmelse med
de af Justitsministeriet fastsatte regler herom og som
indskud i pengeinstitut.
Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en
af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.
Ved erhvervelse af fast ejendom skal der på denne tinglyses deklaration om, at der ikke kan rådes over ejendommen ved salg eller pantsætning eller på anden måde
uden tilladelse fra fondsmyndigheden.
§ 12.
Ændringer af fondens vedtægt kan besluttes af bestyrelsen når forslag herom er optaget på dagsorden, og 2/3
af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Samme regler gælder ved fondens opløsning.
Ved opløsning af fonden tager bestyrelsen bestemmelse
om anvendelse af fondens midler til formål til gavn for
vanføre i Danmark.
Vedtægtsændringer og opløsning af fonden forudsætter
repræsentantskabets samtykke.
Nærværende vedtægt træder i stedet for vedtægt af 24.
maj 1955 med ændringer af 12. august 1987 og 6. september 1990.
Signeret den 8. september 1998 af Vanførefondens
bestyrelse:
Palle Simonsen, Formand, Karen Madsen, Næstformand,
Gert Kristensen, Kasserer
Helge Barnewitz, Chr. Bojsen-Møller, Helge Hjortdal,
Winnie Larsen-Jensen, Finn Mortensen, Ove Enggaard
Nielsen, Gunnar Schiøler.
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