Vanførefonden

Årsberetning 2010/2011

FORSIDEBILLEDE:
Egmont Højskolens ”TERTIA”
Er en 7-meters R-båd fra 1911, som Hou Værft har renoveret og
genopbygget fra vrag til smuk svane.
Oprindeligt var det en kapsejladsbåd, men er nu blevet indrettet
med 2 særlige egnede siddepladser til elever med handicap.
Sejl kan betjenes fra pladserne i cockpittet ved hjælp af et særligt
snoretræk.
Egmont Højskolen anvender båden i forbindelse med undervisning,
og når eleverne skal på sejltur til øerne i området.

Årsberetning			
					
for Vanførefonden 2010/2011

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 55 år støttet initiativer, som gennemgribende har været
med til at forbedre vilkårene for fysisk handicappede i Danmark.

Formandens beretning
Af formand Pia Gjellerup

Vanførefonden har i regnskabsåret 2010/11 givet tilskud til i alt 33 projekter og 141 personer.
Fonden har uddelt lidt over 5.2 mio. kr. som er lidt under sidste års knapt 5.9. mio. kr..
Traditionen tro knyttede formanden Pia Gjellerup nogle kommentarer til nogle af bevillingerne.
Vanførefondens fødselsdag
I dag den 24. maj er det 56 år siden, Vanførefonden blev
stiftet. Mon ikke kredsen af stiftere ville undre sig over
den hastighed, udviklingen har taget? Både med hensyn
til, hvor mange der i dag har behov for støtte i forbindelse
med, at sygdom eller ulykke har givet dem et bevægelseshandicap, men også størrelsen af de beløb, vi opererer
med i dag.
I regnskabsåret 2010/11 har Vanførefonden givet tilskud
til i alt 33 projekter og 141 personer. De samlede uddelinger ligger på 5.253.000 kr. som er lidt under sidste års
5.876.500 kr.
Som et supplement til de udsendte oversigter vil jeg
traditionen tro knytte nogle kommentarer til nogle af bevillingerne.
Tilgængelighed til historiske bykerner
Sammen med Fonden Realdania, Bevica Fonden og Elsass
Fonden er vi med i et projekt, der sætter fokus på tilgængelighed i historiske bykerner. I samarbejde med den valgte
by, som er Viborg, planlægges og implementeres en ”totalplan” for tilgængelighed i bred forstand. Målet er, at byen
kommer til at fremtræde som et mønstergyldigt eksempel
for alle øvrige byer, og at den kommer til at sætte standard
for tilgængelighed i fremtiden. Til dette meget spændende
projekt har Vanførefonden ydet i alt 1.150.000 kr. over en
2-årig periode.
Teater
Glad Teater påbegyndte i 2008 den første skuespilleruddannelse for skuespillere med funktionsnedsættelse. Disse
elever er nu færdiguddannede, og i år er der afgangsforestilling for første hold. Vanførefonden har gennem perioden
givet tilskud til teatret og som en værdig afslutning på uddannelsen, har vi støttet afgangsforestillingen med 50.000
kr.
Fonden har også støttet et andet teater- og cabaretsted,
nemlig det nyrestaurerede teaterskib ”Cafe Liva”, hvor der
nu er etableret en elevator, så tilgængeligheden til teatersalen på nederste dæk er i orden. Til etablering af elevator
har vi ydet 50.000 kr.
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Formand : Pia Gjellerup

Lift til museum i samarbejde med SBi
KØS, som er et museum for kunst i det offentlige rum, har
til huse i Køge i en gammel og bevaringsværdig bygning.
Der er ikke niveaufri adgang til bygningen, og en evt.
rampe ville ikke være hensigtsmæssig. I samarbejde med
Statens Byggeforsknings Institut (SBi) er der fundet den
bedste løsning for adgangsforholdene, og der er nu blevet
etableret en lift, så der er adgang til museet for kørestolsbrugere. Til projektet har vi bevilget 50.000 kr.
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I øvrigt kan jeg i denne forbindelse nævne, at vi ofte benytter/henviser til Statens Byggeforsknings Institut (SBi), hvis
medarbejdere er utroligt hjælpsomme, kompetente og
effektive med hensyn til løsningsforslag til hjælp for
mennesker med handicap.
Sport
Dansk Handicap Ro Center i Holte blev etableret i 2004
med henblik på deltagelse ved de Paralympiske lege i 2008
i Beijing. Målet blev nået, og Danmark var med, da disciplinen første gang blev afholdt ved legene. Dette har tiltrukket
mange handicappede idrætsudøvere heriblandt også et
stigende antal veteraner fra militæret.
Til indkøb af rosportsbåde har vi ydet 100.000 kr.
Også Farum Tennisklub er en aktiv sportsforening for
handicappede. På idrætsanlægget er der tidligere afholdt
nordiske mesterskaber, og da alle indendørs faciliteter er
optimale, skal mesterskaberne igen afholdes her i 2012.
Tidligere lejede man en ”arbejdselevator” ved større arrangementer, men nu bliver der etableret en elevator, der
opfylder de krav, som handicappede har.
Til projektet er der ydet tilskud på 100.000 kr.
Filmprojekt
Spastikerforeningens Ungdom har været i gang med et
filmprojekt, der bl.a. har til formål at give unge spastikere
lejlighed til at fortælle om deres liv, rydde nogle misforståelser af vejen, og fortælle hvordan de gerne vil have, at andre
mennesker opfører sig overfor dem.
Samtidig skal filmen opmuntre unge spastikere til at blive
aktive samfundsborgere ved at styrke deres selvværd.
Filmprojektet er støttet med 30.000 kr.
Servicehunde
STH (Servicehunde til handicappede), er en forening der
køber, træner og udlåner hunde, der kan hjælpe den handicappede med mange praktiske gøremål i dagligdagen.
Det tager ca. to år, før en hund er samtrænet med den handicappede, men så er den også i stand til at kunne åbne
og lukke døre, skabe og skuffer samt at kunne tænde og
slukke lys. Og så er det vigtigt at nævne, at en servicehund
bidrager med glæde, tryghed og selvstændighed. Servicehunde STH er støttet med 50.000 kr.
Egmont Højskolens studierejser
Egmont Højskolen sender hvert år ca. 200 personer på
studierejser rundt om i verden for at fremme deltagernes
evne og lyst til at gøre sig gældende i international sammenhæng samt lære de praktiske forhold ved en udlandsrejse at kende.

Udgiften til hjælpere og lærere kan ikke dækkes af offentlige midler, og hvis denne udgift pålægges de enkelte
elever selv, kan turene ikke gennemføres. Disse rejser er
støttet med 192.000 kr.
Ferieophold
Dansk Handicap Forbund har også i år 2010/11 modtaget
en stor del at de uddelte midler. Til arrangerede ferie og
juleophold på Sct. Knudsborg er der formidlet 1.6 mio. kr.
og til diverse kurser 600.000 kr.
Forbundet har gennem en årrække oplevet, at deres medlemmer har et stigende behov for rådgivning og støtte, og
man har målrettet arbejdet med at designe et koncept for
et kompetent og fleksibel fungerende rådgivningsteam baseret på frivillig arbejdskraft i kombination med få ansatte.
Til dette projekt er der bevilget 105.000 kr.
Mere overordnet vil jeg nævne, at vi i regnskabsåret har
ydet støtte til årligt tilbagevendende ferie projekter for børn
og unge samt til grupperejser for voksne handicappede. Til
disse projekter er der ydet omkring 130.000 kr.
Anden støtte til sport, tilgængelighed og personer
På sportssiden er det bevilget ca. 190.000 kr. Denne støtte
er giver både til ride- og træningsophold, opstart af Race
Running samt indkøb af elhockeystole og rugbystole.
Forsamlingshusene er stadig modtagere af en del af bevillingerne, og i året er der givet støtte til seks handicaptoiletter. Endvidere er der givet støtte til i alt 12 projekter, hvor
adgangsforholdene er blevet forbedret i form af elevatorer,
ramper og P pladser.
Vores støtte til enkeltpersoner er i året på 731.000 kr. Som
nævnt har i alt 141 personer modtaget støtte, hvorved de
har fået mulighed for lidt ekstra til en ferie, nyanskaffelser
eller blot til daglige fornødenheder.
Regnskab og Tips- og lottomidler
Med hensyn til regnskabet vil kassereren knytte sine kommentarer til det udsendte materiale, men som sædvanlig vil
jeg nævne, at fonden i regnskabsåret har modtaget ca. 2.2
mio. kr. i arvebeløb, mod sidste års 4.5 mio. kr., hvilket jo
ikke er helt så meget, som vi kunne ønske, men jeg kan da
røbe, at vi i det nye regnskabsår allerede har modtaget et
pænt beløb. Så må vi håbe på en god fortsættelse.
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Arvebeløb går jo som bekendt direkte ind i fondens formue
og er med til at øge det årlige afkast.
I regnskabsåret har vi modtaget ca. 157.000 kr. i bidrag. Som
jeg oplyste ved sidste års møde blev tilskuddet fra Tips og
lottomidlerne stærkt reduceret, og i det forgangne år har vi
slet ikke modtaget Tips og lottomidler.
Sammenlægning af legater
Endelig vil jeg nævne, at som det fremgår, at dagsordenens
pkt. 7 har vi et tillæg til vores vedtægter, idet vi fra Civilstyrelsen har fået tilladelse til at sammenlægge ”Ejnar Martin
Pedersens legat” og ”Elisabet Graus Fond” med Vanførefonden. Disse to fonde er efterhånden blevet af en sådan
størrelse, at det har medført, at de administrative omkostninger er blevet forholdsmæssigt store set i relation til formuens
størrelse (godt 600.000 kr.), og med tilladelsen bliver sammenlægningen mulig.
Ikke alle opgaver kan løses af frivillige hjælpere
Jeg vil benytte lejligheden til at knytte nogle bemærkninger til
to mere principielle emner. Først det vanskelige. Jeg nævnte
sidste år, og det er også fremgået af mine bemærkninger i år,
at Tips og lottomidlerne til sociale formål er på vej ud som
en bidragsfaktor, der styrker Vanførefondens muligheder for
at bistå ved gennemførelse af større projekter, der kræver
personlige hjælpere.
Forholdet er det, at der kun kan ydes ganske symbolske
beløb til hjælpere på fx ferieophold, og disse symbolske
beløb rækker simpelthen ikke til den omfattende opgave,
det er at være hjælper for en svært handicappet i dag. Der
er ikke tale om en enkelt håndsrækning i ny og næ, men
om en krævende og kvalificeret opgave, som skal gøre det
muligt for den handicappede at folde livet ud på så normale
betingelser som muligt.
Det er en problemstilling, som vi må være med til at sætte lys
på, for uden kvalificerede hjælpere bliver det stadigt vanskeligere at opnå de oplevelser med fx ferieophold, som hører
til langt de fleste menneskers almindelige liv. Det går ikke at
lulle omverdenen ind i den opfattelse, at det er en opgave,
der blot kan klares med en håndsrækning, som kan betales
med et festligt samvær gennem en ferieuge.
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Oplevelser er i dag en del af det moderne liv
Dette felt er i familie med de afsluttende bemærkninger, som jeg gerne vil runde denne beretning af
med, nemlig selve formålet med Vanførefonden,
som i dag altså holder fødselsdag. Der er investeret mange kræfter og megen kapital i at skabe
tilgængelighed i hverdagen for handicappede. Det
er stadig en af fondens hovedopgaver.
Men der er gennem de sidste mange år sket en
udvikling, som forløber parallelt til de oplevelser,
som alle andre mennesker har. Vi kan alle så meget
mere, og dermed kommer flere oplevelser tættere
på os. Men for fysisk handicappede betyder disse
nye landvindinger i oplevelser, at der nogle gange
helt bogstaveligt bliver nye trapper at forcere.
En handicappet skal ikke bare klare sig. Handicappede skal have et ligeværdigt liv. Og til det hører
den almindelige deltagelse i fx bylivet, kulturlivet
og idrætslivet. Derfor er det en stor glæde, at det
takket være tidligere tiders donorer og nutidens
generøse mennesker, er muligt for Vanførefonden
at være med til at støtte større initiativer, der bryder
vej til ligeværdig deltagelse i livet til både hverdag
og fest. Nogle gange er Vanførefonden alene som
bidragyder, andre gange sker det i tætte samabejder med gode kolleger i fonde med beslægtede
opgaver.
Tak til bidragydere og sekretariat
Jeg synes, det er værd at takke de mange for os
ikke kendte bidragydere, der har gjort arbejdet muligt. Ligesom jeg gerne vil takke for det samarbejde, som Vanførefonden jævnligt nyder at være en
del af i arbejdet for fysisk handicappede. Endelig
vil jeg takke vores sekretariat af mærket Inge uden
hvem vi i bestyrelsen ikke var i stand til at holde
styr eller dele ud.
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Vanførefondens Priser
Vanførefondens forskerpris 2010 gik til Camilla Ryhl
Forskerprisen gik til professor Camilla Ryhl
Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Forskerprisen”. Prisen er
på 100.000 kr., og den overrækkes modtageren ved fondens årsmøde. Fonden uddeler prisen til en forsker, som
gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten
af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser
eller tilskadekomst.
Prisen er dog ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsområder og kan derfor gives til forskere, som øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap.
Vanførefonden anmoder hvert år landets universiteter og
forskningsinstitutioner om indstillinger til prisen.
Pia Gjellerup, formand for Vanførefonden, havde den store
glæde at uddele forskerprisen og sagde bl.a.:
”Gennem de senere år har tilgængelighed stået meget
højt på Vanførefondens dagsorden. Vi har brugt ikke så
få penge på at gøre den fysiske tilgængelighed bedre på
mange forskellige områder.
Et fast tilbagevendende punkt på bestyrelsens dagsorden
er støtte til små private forsamlingshuse, der søger om
hjælp til at gøre deres huse tilgængelige og til at indrette
handicaptoiletter. Men også meget større projekter i millionklassen er det blevet til, ofte i samarbejde med andre
fonde. Jo, der er nok at tage fat på.
Imidlertid er tilgængelighed jo ikke så enkelt som blot at
lave en rampe med passende hældning, en elevator af passende størrelse, niveaufri indgang til butikker og rådhuse
eller en jævn belægning på en parkeringsplads. selve
tilgængelighedstankegangen må være med som en central
del, uanset om man forbedrer ældre bygninger, bygger
noget nyt eller måske ikke mindst, hvis opgaven består i at
bygge nye byrum, bydele eller hele byer. Tankegangen må
være grundlæggende i alt menneskeskabt fra det store til
det små.
Et af de steder, hvor man her i landet har beskæftiget sig
meget med denne del af, hvad vi bredt kan kalde arkitektur,
er Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i Aalborg. Det er
en institution, som vi i årenes løb har haft et fortrinligt samarbejde med, når vi har haft brug for hjælp til udvælgelse af
støtteværdige projekter. Det var derfor også mere glædeligt
end egentligt overraskende at konstatere, at SBi indstillede
professor Camilla Ryhl til Vanførefondens forskerpris.

Hun har som en af de ganske få arkitekturforskere
formået at løfte fagområdet ”tilgængelighed” op i hvert fald
i nærheden af, hvor det hører hjemme både nationalt og
internationalt.
Når man ser hendes meget righoldige CV forsvinder enhver undren over, at hun har kunnet gøre det, måske lige
bortset fra en stille undren over, at hun har kunnet nå alt
det. Vi står altså i år over for en prismodtager, hvis indsats
i allerhøjeste grad opfylder kravet om at bidrage til at gøre
livet lettere for handicappede. Somme tider er prisen gået
til forskere fra meget specielle områder, men i år er det en
forsker, der har magtet at favne om det hele, de daglige
omgivelsers og deres betydning uden skelnen til et bestemt handicap. Det er flot og det er nødvendigt.
Kære Camilla Ryhl
Du har i en årrække beskæftiget dig med mange aspekter
af tilgængelighed både ved SBi på Aalborg Universitet og
mange andre steder. Du har løftet fagområdet nationalt og
internationalt og med afsæt i din ph.d. afhandling ”Sansernes Bolig” har du sat fokus på betydningen af sammenhængen mellem arkitektonisk kvalitet og god tilgængelighed. Hertil hører din vedholdende indsats for at folde
tilgængelighedsbegrebet ud til at inkludere både fysiske,
sanselige og kognitive aspekter af tilgængelighed til det
byggede miljø.
Kombinationen af din specialviden og dit formidlingstalent
har gjort dig til en eftertragtet formidler i både fagspecifikke og tværfaglige sammenhænge, og du evner som få
at formidle komplekse etiske, arkitektoniske og byggetekniske forskningsproblemer i et forståeligt sprog. Dine
talenter har her ført til en vigtig brobygning mellem praksis,
forskning og uddannelse. Dit arbejde med at præcisere og
definere konsekvenserne af den danske ratificering af FNs
handicapkonvention, har fået stor betydning for den igangværende implementering af de forpligtelser, konventionen
indeholder. Din viden om den internationale udvikling i
relation til den danske har her fået indflydelse for fortolkningen af begrebet universal design.
Disse talenter kommer også os andre til nytte i arbejdet
med at høste frugterne af den danske ratificering af Handicapkonventionen. Det har en særlig betydning i et land
som Danmark, hvis bureaukrati har demonstreret åbenlyse
læsevanskeligheder i forbindelse med den type af tekster.

| 07

Du er, som det fremgår af dit CV, også meget aktiv
og efterspurgt internationalt, hvor du indgår i flere
netværks-og udvalgssammenhænge. Som den foreløbige akademiske toppræstation blev du som den
første i Norden i 2010 udnævnt til professor i arkitektur
med specialkompetence i tilgængelighed ved Bergen
arkitektskole.
Meget mere kunne siges og fremdrages om dig, men
jeg vil indskrænke mig til på Vanførefondens vegne
at sige et varmt tak for dit store arbejde og hjerteligt
til lykke med prisen. Du har fortjent den. Og det er en
glæde at overrække den”

Tak
Camilla Ryhl, blev meget glad for forskerprisen og i sin
takketale sagde hun bl.a.:
”Tusind tusind tak! Jeg er utrolig glad, stolt og beæret
over Vanførefondens anerkendelse af min forskningsindsats indenfor tilgængelighed og arkitektonisk kvalitet. Arkitektur og arkitektonisk kvalitet er mit hjertebarn.
Tilgængeligheden må være en naturlig del af den
arkitektoniske kvalitet og den arkitektoniske kvalitet må
være tilgængelig.
God arkitektur må som minimum være funktionel, inkluderende og fysisk tilgængelig, men lige så vigtigt er det,
at de sanselige kvaliteter ved arkitekturoplevelsen også
er tilgængelige. Det betyder at lyden, lyset, lugten, rummets proportioner, konteksten, materialernes stoflighed
og alle de multisanselige aspekter af arkitekturen også
er en del af den tilgængelige helhed. Det er her tanken
om Universel Design giver mening og medvirker til at
sikre, at alle inkluderes og at ligeværd sikres en opgave
som kun er endnu mere aktuel med de internationale
konventioner, vi naturligvis har forpligtet os til at følge.
Vi skal altså selvfølgelig sikre at alle kan komme ind i
rummet, men lige så vigtigt er det at sikre, at alle kan
blive inde i rummet og deltage!
Den forståelse af arkitekturens kompleksitet og helhed
er i mine øjne afgørende for den langsigtede sikring af,
at arkitekturen og det byggede miljø bliver tilgængeligt
for alle”.

Pia Gjellerup
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Camilla Ryhl

Vanførefondens Priser

Vanførefondens opmuntringspris 2011 gik til Sportsmanden Mansoor Siddiqi

Pia Gjellerup
Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Opmuntringsprisen”,
der er på 25.000 kr., og som overrækkes modtageren på
årsmødet. Prisen uddeles til en person, som har gjort en
uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette
dagligdagen for fysisk handicappede. Formanden for Vanførefonden Pia Gjellerup begrundede årets valg således:
”Hvis der er nogen, som fortjener at blive tildelt Vanførefondens Opmuntringspris, så er det Mansoor Siddiqi. Spinkel
af statur, men med et stort bankende hjerte for at udbrede
kendskabet til racerunning, har han brugt det meste af sit
voksne liv på at skabe en social og organisatorisk ramme,
der har sikret mange mennesker med svære funktionsnedsættelser stor livskvalitet og ekstra indhold i tilværelsen.
Således er det ikke mindst hans fortjeneste, at mange selv
svært bevægelseshæmmede kørestolsbrugere i over 20 år
har kunnet mærke bevægelsesfrihedens sus i sadlen på en
såkaldt Petracykel.
Det var hans egen ærgerrighed omkring de olympiske
dyder; højere, hurtigere, længere, der i 1989 startede det
hele. Som deltager i baglæns kørestolsrace havde han en
følelse af aldrig at kunne give sig fuldt ud på grund af sin
spasticitet og kørestolens indretning.

Mansoor Siddiqi
Derfor kontaktede han i 1989 den berømte kørestolsracer,
Connie Hansen, som er uddannet ergote-rapeut. ”Hjælp
mig med at skabe en kørestol, hvor jeg får mulighed for at
bruge alle mine kræfter”, lød hans opfordring.
Hun tegnede nogle udkast til en slags trehjulet cykel uden
pedaler, der skulle drives fremad med fødderne. Elementerne var et forhjul fra en kørestol, styret og sadlen fra en
cykel, et ryglæn fra en kontorstol samt nogle rør fra en
gammel støvsuger. Connies far, der var pensioneret smed,
satte det hele sammen, og dermed var løbecyklen opfundet.
Den var hurtig og måtte være interessant for andre end
Mansoor. Derfor præsenterede han den første gang offentligt ved et gadeløb på Langelinie i København og efterfølgende ved Robin Hood Games i England i 1991 dog uden
for konkurrence. Konkurrenter og ledere var benovede,
og det gav for alvor Mansoor blod på tanden til at arbejde
videre med ideen.
Løbemaskinen blev sat i produktion hos smeden på Christiania, der lavede dem frem til 1995. Senere tog andre
over. Forinden havde den fået navn efter Paralympic-maskotten ”Petra” fra legene i Barcelona i 1992
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Mansoor har lige siden brugt mange kræfter på at udbrede
kendskabet til racerunning. Som træner, som leder, som
fundraiser, som igangsætter, som presseansvarlig og ikke
mindst som initiativtager og stævneleder for RaceRunners
Sports Camp på Frederiksberg Stadion, der i år afvikles for
15. gang.

Det er mig en glæde i dag at kunne overrække Mansoor
Siddiqi Vanførefondens Opmuntringspris 2011. Hjertelig
tillykke - og tak for indsatsen”.

Her mødes såvel børn som voksne til en uges camp med
masser af socialt samvær, kulturelle oplevelser, netværk på
tværs af landegrænser og ikke mindst fysisk udfoldelse,
der ellers kan være besværligt for eksempelvis spastikere,
gigtramte og amputerede.

Tak
Manssor Siddigq blev meget glad for opmuntringsprisen og
i sin takketale sagde han bl.a.:
” Det er en stor ære at modtage opmuntringsprisen, og jeg
er meget glad, men man kan ikke udrette så meget uden at
en gruppe står bag en, og det gør min familie, og de som
kan lide den samme idrætsgren.
Det man brænder for, er det, man anstrenger sig for. Jeg
synes, man kan få meget ud af livet ved at dyrke idræt.
Det er fantastisk at se nogen prøve noget, som de først
ikke tror, at de kan. Det er godt i sin fritid, at konkurrere og
bevæge sig og få kammerater. Det at være med i et fællesskab betyder noget for både børn, unge og voksne. Man
tror på sig selv. I konkurrencer konkurrerer man først og
fremmest med sig selv og sin egen kunnen ikke kun med
de andre.
For nylig mødte jeg et forældrepar med en 11 årig dreng,
som havde siddet i kørestol i to år. Forældrene var noget
skeptiske over for løbecyklen, men på en halv time havde
han bevæget sig 200 meter, og det efter at han havde siddet ned i to år! Den oplevelse betyder nu, at forældrene vil
støtte ham og gå ind i arbejdet. Tak, jeg er virkelig glad - og
jeg vil gerne give det budskab videre, at man kan hvad man
vil, man skal bare tro på det”.

Og midt i orkanens øje, mellem de op imod 100 deltagende
udøvere og ledere, sidder Mansoor med sine sædvanlige
lysende øjne og sit gemytlige sind og styrer aktiviteterne
som stævneleder og altmuligmand dag for dag, inden alle
igen drager hjem en god oplevelse rigere.
Samtidig kan han med stor tilfredshed konstatere, at her 22
år efter at den første prototype stod klar, har sporten vundet tilslutning både nationalt og internationalt. I Danmark
er der startet racerunningaktiviteter i Aalborg, Odense,
Sønderborg, Randers, Skive, Holbæk og Frederiksberg, og
internationalt har racerunning bredt sig til godt en halv snes
lande.
Det er Mansoors store mål at få disciplinen med på det
Paralympiske program i 2024.
Og gid at det må lykkes. Mansoor Siddiqi er i sandhed det
man med rette kan kalde en ildsjæl – en uselvisk forkæmper for en ide, som virkelig mange mennesker ud over ham
selv nyder godt af.

Camilla Ryhl
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Mansoor Siddiqi

Hjælpemiddelforskning gavner brugerne
Af Åse Brandt, ergoterapeut, MPH og ph.d., seniorforsker ved Hjælpemiddelinstituttets forskningsafdeling.
Modtager af Vanførefondens forskerpris 2010

Og først efter fire måneders brug var brugerne klar til at
vove sig på tur med rollatoren uden for nærmiljøet. Da
nogle forsøgte at tage bussen, fandt de ud af, at det stort
set var umuligt.Til gengæld brugte alle deres rollator, hvilket
taler imod myten om, at der findes mange ubrugte hjælpemidler rundt omkring i skabene. Det gør der muligvis, men
ikke rollatorer.

Hjælpemidler har stor betydning for mange mennesker,
og et blik på de seneste årsberetninger fra Vanførefonden taler sit tydelige sprog. Her ser man mennesker med
nedsat gangfunktion, voksne og børn, der dyrker sport, og
kørestolsbrugere, der deltager i årsmøderne og kæmper for
handicappedes lige muligheder. Mange af disse aktiviteter
ville ikke være mulige uden hjælpemidler.
Men på trods af dette er det ikke en selvfølge, at de hjælpemidler, der stilles til rådighed, fungerer godt for brugerne.
Det er heller ikke en selvfølge, at man kan få et hjælpemiddel bevilget, når man har behov for et, da kommunernes
økonomi er under pres. Derfor kan det opleves tilfældigt,
hvordan det prioriteres, hvilket selvfølgelig er problematisk.
I denne artikel vil jeg argumentere for, at forskningsresultater skal være baggrund for, hvordan hjælpemiddelformidlingsprocessen gennemføres, ligesom de skal indgå
i beslutninger om prioriteringer på hjælpemiddelområdet.
Dette skal sikre, at vi bruger samfundets ressourcer til de
hjælpemidler, der fungerer godt for brugerne, og til de brugere der har mest brug for dem.
Hjælpemidler skal fungere
Umiddelbart tror man, at det er en enkel sag at få et
hjælpemiddel til at fungere godt i hverdagslivet. Men det
er langt fra tilfældet. For eksempel fandt jeg i en undersøgelse af brugen af det relativt ukomplicerede hjælpemiddel,
rollatoren, at brugerne havde omfattende problemer med
at anvende deres hjælpemiddel. Mange fik ondt i skuldre
og hænder, og flere kunne ikke håndtere rollatorens mest
basale funktioner som at klappe den sammen eller få den
over en fortovskant uden stort besvær. Desuden havde
mange problemer med at styre rollatoren, når underlaget
var ujævnt eller skrånende.

Eksemplet illustrerer, at der er mange forhold, der skal inddrages og vurderes for at få et hjælpemiddel til at fungere
godt i brugerens hverdagsliv. Det drejer sig om faktorer, der
vedrører 1) brugeren, fx dennes motivation, ønsker, samt
kompetence og fysiske funktion, 2) hjælpemidlet, fx størrelse, vægt, håndtag og type hjul, 3) de aktiviteter brugeren
har behov for at udføre, 4) omgivelserne, fx de fysiske
omgivelser, hjælpemiddelformidlingen, herunder medinddragelse i processen, instruktion og oplæring i brug, samt
venners og families holdninger til hjælpemidlet. Samspillet
mellem alle disse faktorer har betydning for, i hvilken udstrækning brugeren kan udføre sine ønskede aktiviteter og
hvor let det er. Det samspil er illustreret i figur 1.
Modellen i figur 1 er delvist baseret på ergoterapeutiske
referencerammer. Min forskning viser, at hjælpemidlets
udformning og funktionalitet indgår i et samspil med både
brugeren, den aktivitet, der udføres, og omgivelserne. Hjælpemidlet udgør således en selvstændig faktor, hvilket må
afspejles i modellen. På dette punkt afviger modellen i figur
1 fra andre modeller. Teoretisk understøttes modellen af en
kompetencemodel, der er udarbejdet af Lawton og Nahemow inden for gerontologisk omgivelsesforskning (Lawtons
kompetencemodel). Denne beskriver, at en persons adfærd
er resultatet af en balance mellem personens kompetence (mentale og fysiske funktion) og omgivelsernes krav.
Kompetencemodellen viser, at krævende omgivelser, fx
skrånende fortove for rollatorbrugere, har større negative
konsekvenser for dem, der har mindst kompetence, fx
svage kræfter.

Figur 1. Brug af hjælpemidler - de samlede faktorers indflydelse på udførelse af aktiviteter
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Modellen i figur 1 har betydning for den praktiske hjælpemiddelformidling. Den viser, at den fagperson, der er
ansvarlig for formidling af hjælpemidlet, må undersøge alle
modellens beskrevne faktorer som grundlag for i samarbejde med borgeren at vælge hjælpemiddel, at tilpasse det
og instruere brugeren i at anvende hjælpemidlet. I en travl
hverdag kan det være svært at prioritere denne faglige tilgang, men set i lyset af at dårligt fungerende hjælpemidler
kan have omfattende negative konsekvenser for brugerne,
må den faglige indsats tages seriøst.
Et andet eksempel på hjælpemidler, der i mange tilfælde
ikke fungerer optimalt, er kørestole, som er mere komplicerede at udvælge og tilpasse end rollatorer. I en ny
undersøgelse af forflytningshjælpemidler blev borgere,
der fik hjælp til forflytning, og deres pårørende spurgt om
deres tilfredshed med de forflytningshjælpemidler, der
blev anvendt i hjemmet. Vi havde forventet, at borgerne
hovedsageligt ville være utilfredse med personløftere. Men
det var ikke tilfældet. Langt den største utilfredshed gjaldt
kørestole. Der var især problemer med siddekomforten
og smerter. Dette er særligt problematisk, fordi mange
sidder i deres kørestol hele dagen og udfører hverdagens
aktiviteter herfra. Som reaktion på disse resultater har
Hjælpemiddelinstituttet, hvor jeg arbejder, foretaget en
litteraturundersøgelse af årsager og løsninger vedrørende
siddestilling i kørestol og har iværksat en kampagne over
for kommunernes hjemmepleje og plejecentre for at gøre
opmærksom på problemerne og hvordan de kan løses.
Min forskning viser således, at det har stor betydning for
brugerne af hjælpemidler, at disse bliver udvalgt og tilpasset i forhold til alle relevante faktorer i brugerens samlede
situation, at brugeren får tilstrækkelig oplæring i brug af
hjælpemidlet, og at omgivelserne, fx hjemmet, tilpasses
så fysiske barrierer ikke hindrer brugen af hjælpemidlerne.
Hvis hjælpemiddelformidlingen ikke indeholder disse
aktiviteter, kan det resultere i unødigt besvær, smerter og
manglende aktivitetsmuligheder for brugerne – og ud fra
et samfundsmæssigt synspunkt får man ikke tilstrækkelig nytte af hjælpemidlerne. Det er en vigtig og krævende
opgave for dem, der har ansvaret for hjælpemiddelformidlingen. Denne opgave overlades i stigende grad til
borgerne selv, hvad der er problematisk, især hvis de ikke
har adgang til relevant viden og rådgivning.
Forskning skal indgå ved prioritering af ressourcer
Det overordnede indtryk af det danske hjælpemiddel formidlingssystem er dog, at det i det store og hele fungerer
tilfredsstillende, og at borgerne som regel får de hjælpemidler, de har behov for og ret til. Men i de senere år er
presset på kommunernes økonomi blevet øget, og også på
hjælpemiddelområdet foretages der nedskæringer. Denne
udvikling ser på nuværende tidspunkt ud til at fortsætte.
Den kommende generation af ældre borgere vil ønske
at være aktiv og vil ikke affinde sig med ikke at kunne
deltage i samfundslivet, selv om de har funktionsnedsættelser. Samtidig er de fleste hjælpemiddelbrugere ældre

12 |

mennesker, og da antallet af ældre er stigende, forventes
efterspørgslen af hjælpemidler samt andre social- og
sundhedsydelser at stige. Derfor kan yderligere samfundsmæssige prioriteringer forventes. Disse bør naturligvis ske
på et oplyst og velfunderet grundlag med inddragelse af
forskningsresultater.
Et eksempel på en begrænsning i adgangen til at få et
hjælpemiddel bevilget er elscootere. For et par år siden
besluttede Ankestyrelsen administrativt, at en elscooter
ikke længere skulle være et hjælpemiddel, men et såkaldt
forbrugsgode. Det betyder bl.a., at borgerne nu selv skal
betale 50% af elscooterens pris, samt reparationer og
batterier. Beslutningen er formentlig truffet på grundlag af,
at stigningen i antallet af bevillinger er steget voldsomt.
Bevillingerne i 33 undersøgte kommuner blev eksempelvis
fordoblet i perioden fra 2002-2006 i modsætning til andre
hjælpemidler som fx rollatorer, hvor antallet af bevillinger
pr. indbygger var uforandret i perioden. Ændringen af
elscooterens status fra hjælpemiddel til forbrugsgode vil
formentlig nedbringe udgifterne til hjælpemidler. Men det
kan diskuteres, hvorvidt det er det rigtige sted at skære,
idet al forskning om elscooteres effekter viser, at de øger
brugernes deltagelse i samfundet – et mål som det danske
samfund officielt har vedtaget. Desuden viser forskning, at
aktiviteter og deltagelse i samfundslivet er sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende.
Den valgte tilgang til prioritering rammer desuden socialt
skævt. For en del år siden spurgte jeg 111 ældre brugere
af elkørestole og elscootere, om de selv ville købe en, hvis
de ikke kunne få den bevilget. Det ville alle, undtagen dem
med de laveste indkomster, der da også selv forklarede,
at de ikke ville have råd. Nedskæringen ramte altså dem
med de laveste indkomster, som også er den gruppe i
samfundet, der er mest udsat for livsstilssygdomme, og
dermed har mere brug for hjælpemidler. Hvis man absolut
ville reducere elscooter bevillingerne, kunne man i stedet
have set på, hvordan man bevilger dem i de andre nordiske lande, og dernæst have foretaget forsøg i Danmark for
undersøge konsekvenserne, før man greb til en drastisk
nedskæring. Dermed ville prioriteringerne have været
vidensbaserede og ikke tilfældige.
I skrivende stund er der fremsat forslag om at nedsætte
et udvalg, der skal prioritere sundhedsvæsnets forbrug
af medicin, så samfundets begrænsede ressourcer bliver
brugt så godt som muligt. En sådan udredning finder allerede sted i andre nordiske lande. En lignende udvikling
vil forhåbentlig ske inden for det sociale område, herunder
hjælpemiddelområdet, sådan at reguleringer på området
ikke bliver besluttet tilfældigt, men på grundlag af viden
om nytten for borgerne. Derfor retter min forskning på
Hjælpemiddelinstituttet sig først og fremmest mod at undersøge effekter af hjælpemidler, dvs. hvad der virker, hvad
der ikke virker og for hvem - herunder brugertilfredshed.
Jeg foretager både egen forskning og gennemgår, samler
og formidler internationale forskningsresultater.

Vanførefondens årsberetning 2010-11 // Gæsteartikel

En fair vurdering af evidens
Gennem flere år har jeg i samarbejde med praktikere i kommunerne foretaget undersøgelser af brugen af rollatorer,
elkørestole og elscootere, fordi det er hjælpemidler, der ofte
bevilges. Men forskningen har også omhandlet forflytningshjælpemidler til forebyggelse af nedslidning hos plejepersonale og pc-støtte til mennesker med læsevanskeligheder.
Forskningen der vedrører mobilitetshjælpemidler viser overordnet, at brugerne ikke foretager sig nye aktiviteter, efter
at de har fået hjælpemidlet, men at vigtige aktiviteter bliver
lettere at udføre, eksempelvis indkøb og besøg hos andre.
En gennemgang af den internationale litteratur viser lignende resultater, men også at der stadig mangler effektforskning på området, og at forskningens kvalitet ikke lever op
til internationale kvalitets standarder. Mange studier er rent
faktisk ikke velgennemførte og/eller så små, at resultaterne
ikke kan generaliseres og dermed heller ikke anvendes
af andre, fx til udarbejdelse af praktiske retningslinjer. En
væsentlig grund til, at kvaliteten af forskningen på hjælpemiddelområdet vurderes som lav, er dog også, at lodtrækningsforsøg anses for at være den ”gyldne standard”, dvs.
den bedste forskningskvalitet. Da der af etiske og lovgivningsmæssige årsager ikke kan trækkes lod om, hvorvidt
deltagerne i et forsøg fx skal have en kørestol eller ej, kan
disse forsøg sjældent gennemføres som lodtrækningsforsøg på samme måde som fx forsøg med en ny type medicin. Effektstudierne på hjælpemiddelområdet får dermed
en lav forskningsmæssig kvalitetsvurdering, og evidensen
anses for at være svag sammenlignet med andre indsatser.
Det er derfor afgørende at tolke og forstå kvalitetsvurderinger af hjælpemiddelforskning med dette for øje, ellers kan
det fremstå, som om der ikke er evidens for hjælpemidlers
positive effekter. Dette skal der tages højde for i det øjeblik,
man rent faktisk lader evidens spille en rolle i prioriteringen
af sociale ydelser. Som en del af mit forskningsarbejde anser jeg det for at være vigtigt at påpege denne problemstilling vedrørende kvalitetsvurdering af evidens på det sociale
område og diskutere den i det videnskabelige samfund via
videnskabelige artikler og konferencer, og dermed bidrage
til, at internationale evidensvurderinger bliver relevante og
realistiske, så de kan bruges i praksis til gavn for hjælpemiddelbrugerne og samfundet som helhed.
Når samfundets ressourcer skal prioriteres – hvad vi ikke
kommer udenom – har det således stor betydning, at
forskningsresultater indgår for at kunne træffe de bedste
valg. Men det er nødvendigt, at vurderingen af hvad der er
evidens for, er fair i forhold til områdets funktionsmåder og
emner.

fungerer efter hensigten. Indsatsen er givet godt ud, da
dårligt fungerende hjælpemidler har omfattende negative
konsekvenser for brugerne.
Det er ikke givet, at den nuværende adgang til at få bevilget
hjælpemidler vil fortsætte, da der allerede nu ses nedskæringer på området og fremtidige anderledes prioriteringer
kan forventes. Det er vigtigt, at prioriteringerne ikke sker
tilfældigt eller socialt skævt, men at den dokumenterede
nytteværdi for brugerne indgår som et væsentligt element.
Samtidig er det afgørende, at prioriteringer sker på basis af
en fair og relevant bedømmelse af forskningens kvalitet og
resultater.
Målet er, at mennesker med funktionsnedsættelse i fremtiden får adgang til hjælpemidler, der fungerer godt i deres
hverdagsliv, så de kan deltage i samfundet efter eget ønske
og behov. Jeg håber, min forskning bidrager til at opnå
dette.
Med stor tak for Vanførefondens forskerpris 2010
Referencer
Brandt Å & Jensen L. Grundbog om hjælpemidler – til personer med funktionsnedsættelse. København: Munksgaard
Danmark, 2010.
Øvrige referencer kan fås ved henvendelse til Åse Brandt,
aab@hmi.dk

Konklusion
Det er en sammensat proces at få et hjælpemiddel til at
fungere godt i hverdagslivet hos mennesker med funktionsnedsættelse, og her har den ansvarlige fagperson et
stort ansvar for at samarbejde med borgeren om at vælge
og tilpasse det bedst egnede hjælpemiddel, samt for at
instruere i det og ikke mindst i at sikre at det rent faktisk
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Årsregnskab
for Vanførefonden 2010/2011
Indhold af årsregnskabet
Påtegninger
Ledelsesberetning
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Noter

Den uafhængige revisors
påtegning
Til fondsbestyrelsen i Vanførefonden
Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for
regnskabsåret 1. april 2010 – 31. marts 2011, side 18-25.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter lov om fonde og visse foreninger.
Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, og afgivet udtalelse herom.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Dette ansvar
omfatter udformning, implementering og opretholdelse
af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse
af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.
Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå
høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder
væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis
for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse
og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens
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interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som 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 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter
for regnskabsåret 1. april 2010 – 31. marts 2011 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Supplerende oplysninger
Fondens udlån er værdiansat til udlånenes nominelle værdi,
16.254.356 kr., med fradrag af en reservation til imødegåelse af tab på 3.535.308 kr., eller i alt 12.719.048 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.
Udtalelse om ledelsesberetning
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen (s.17). Vi har ikke
foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte
revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 24. maj 2011
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torben Kristensen
statsaut. revisor
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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.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der skønnes at have betydning for årsregnskabet
for 2010/11.

Årets resultat og økonomiske stilling
Årets resultat før uddelinger udgør 4.652.682 kr. mod
5.919.540 kr. i 2009/10.

Bestyrelsen

Fondens bundne kapital pr. 31. marts 2011 udgør
107.976.963 kr. mod 108.475.808 kr. pr. 31. marts 2010.
Uddelinger
Fonden har i lighed med tidligere år modtaget et stort antal
ansøgninger bl.a. fra institutioner, foreninger og enkeltpersoner om støtte.
Årets uddelinger udgør 5.253.000 kr. mod 5.876.500 kr. i
2009/10.
Dispositionskontoen pr. 31. marts 2011 udgør 2.433.061 kr.
efter ovennævnte uddelinger.
Fremtiden
Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i
2011/12 i overensstemmelse med den fastlagte uddelingspolitik.

Pia Gjellerup				
Susanne Olsen
Vagn Ry Nielsen
Anders Andersen
Chr Bojsen-Møller
Thomas Børner
Erna Christensen
Hanne Bech Hansen
Ole Simonsen

formand
næstformand
kasserer

På Vanførefondens årsmøde den 24. maj 2011 vil formanden aflægge årsberetning, der ligeledes vil blive trykt og
offentliggjort.
København, den 24. maj 2011
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab 1. april 2010 – 31. marts 2011
Generelt
Årsregnskabet for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov
om fonde og visse foreninger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år
Resultatopgørelsen
Renter af obligationer og pantebreve samt udbytte af aktier indtægtsføres ved
forfald.
Modtagen arv og bidrag, som af bidragsyder er bestemt til uddeling, indtægtsføres i
resultatopgørelsen.
Uddelinger medtages i overskudsdisponeringen, når der fra fondsbestyrelsen er
givet tilsagn om uddelingen.
Balancen
Udlån optages til pålydende værdi med fradrag for afdrag og hensættelse til imødegåelse af eventuelle tab.
Udlån foretaget efter 4. september 2001 uden sikkerhedsstillelse, optages under
disponible aktiver.
Værdiansættelsen af udlån skal betragtes under hensyntagen til fondens formål
snarere end udlånenes værdi i handel og vandel.
Obligationer og aktier er værdiansat til børskurser ultimo regnskabsåret. Udtrukne
obligationer optages til kurs 100.
Inventar og edb-udstyr afskrives over 3 år.
Kursreguleringer vedrørende værdipapirer føres på kursreguleringsfond under fondens bundne kapital.
Modtagen arv indgår i fondens grundkapital i de tilfælde, hvor arvelader ikke har
bestemt, at arven skal uddeles af fonden.
Bevilgede uddelinger, der ikke er udbetalt ultimo regnskabsåret, overføres til
bevilgede, ikke udbetalte tilskud.
Tilbageførte uddelinger indtægtsføres i resultatopgørelsen.
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Resultatopgørelse
Note

2010/11

2009/10

Renter og udbytter		

5.026.602

5.532.978

Tilbageførte bevillinger		

218.500

500.000

Indtægter

Indgåede bidrag m.v.

1

Indtægter i alt		

156.924

629.894

5.402.026

6.662.872

Gager		

315.158

315.158

Forvaltningsafgift		

40.000

40.000

106.250

134.375

Omkostninger

Husleje m.v.		

Kapitalpleje		

Revision og regnskabsmæssig assistance		

556.775
88.673

45.938

81.788

Kontorholdsomkostninger		

139.804

106.461

Omkostninger i alt		

749.344

743.332

Årets resultat før skat		

4.652.682

5.919.540

Årets resultat		

4.652.682

5.919.540

Årets resultat		

4.652.682

5.919.540

Realiserede kursgevinster, obligationer overført fra kursreguleringsfond

827.430

335.477

Afskrivninger

Skat

5

2

2.684

0

			
Overskudsdisponering
Overført overskud

Til disposition		

7.686.061

Der fordeles således:			

Bevilgede uddelinger

19.612

0

8.082.449

3

5.253.000

5.876.500

		

7.686.061

8.082.44

Overført til disponibel kapital		
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2.433.061

2.205.949

Balance

Note

2010/11

			

2009/10

AKTIVER			
Bundne aktiver

Udlån			
Udlån

4

12.694.946

12.918.488

Obligationer		

84.063.321

88.455.286

Aktier		

11.724.745

7.343.441

Udlån og værdipapirer i alt		

108.483.012

108.723.543

Overføres til disponible aktiver		

-971.162

-334.626

Bundne aktiver i alt		

107.976.963

108.475.808

Værdipapirer

Præmieobligationer

0

6.328

			

Likvide beholdninger		

465.113

			

			

Disponible aktiver			
Udlån

4

86.891

24.102

26.737

3.150.888

7.650.003

Tilgodehavende udbytteskat		

49.633

46.354

		

7.006.238

7.728.683

Obligationer		
Likvide beholdninger		
Materielle anlægsaktiver

5

3.778.710
2.905

			

Overføres fra bundne aktiver		

971.162

			

0

5.589

334.626

Disponible aktiver i alt		

7.977.400

8.063.309

AKTIVER I ALT		

115.954.363

116.539.117

			
			

PASSIVER			

Fondens kapital			
Grundkapital

Kursreguleringsfond

6
7

105.732.459
2.244.504

			

Bunden kapital		

Disponibel kapital		

107.976.963
2.433.061

			

Fondens kapital i alt		

110.410.024

			

Gældsforpligtelser			

103.458.878
5.016.930

108.475.808
2.205.949

110.681.757

Bevilgede, ikke udbetalte tilskud		

5.499.500

5.813.500

Anden gæld		

35.905

35.679

Gældsforpligtelser i alt		

5.544.339

Skyldig A-skat m.v.		

8.934

			

PASSIVER I ALT		

115.954.363

8.181

5.857.360			

116.539.117
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Noter
1

Indgåede bidrag m.v.		

2010/11

2009/10

Tilskud fra tips- og lottopuljen		

0

542.000

156.923

629.894

		
Øvrige bidrag		
		

2

3

156.923

87.894

Årets resultat før uddelinger m.v.

Fondens skattepligtige indkomst udløser ikke betaling af skat.
Der er ikke betalt skat i regnskabsåret.
Uddelinger

Fonden har i 2010/11 foretaget eller givet tilsagn om tilskud i henhold til fondens formål
med 5.253.000 kr., som specificeres således:

Forsamlingshuse, skoler, foreninger, sport,
hobby, plejehjem m.v.

Dansk Handicap Ro Center

*

100.000

Drantum Forsamlingshus

*

30.000

Dansk Skoleidræt		
Farum Tennisklub

*

100.000

*

40.000

Foreningen Ejer Bavnehøjs Venner		

Gentofte Børnevenner
Gribskov Rideklub

*

Grundejerforeningen Nørklit		
Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

*

KØS - museum for kunst

*

KFUM Spejderne i Nors
Livafonden af 1997

*
*

Oasen - FDF Nr. Snede		
Vester Thorup og Omegns Landsbyforening
Aabenraa Handicap Idrætsforening

25.000

*
*

46.000
20.000
40.000
55.000
25.000
50.000
50.000
50.000
50.000
20.000

701.000

Sociale, humanitære og velgørende formål			
Glad Teater

*

Personlegater		

50.000

700.000

750.000

transport			

1.451.000
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Noter
3

Uddelinger (fortsat)

transport			

Ferierejser og hjælperes deltagelse arrangeret af			
Dansk Handicap Forbund		

1.600.000

Rejsefond for Voksne Spastikere		

20.000

Handicappede børns ferier		

Rejsegruppen af 1985

*

1.451.000

50.000

10.000

			

1.680.000

Sygdomsbekæmpende formål og forskning samt

oplysning om de vanføres problemer og vanførearbejdet			
Basmati Film		

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Dansk Handicap Forbund

Egmont Højskolen

*

**
*

Handi-K@ Navigator		
”Historiske bykerner”

*

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark		

Soldaterlegatet		
Spastikerforeningens Ungdom

*

STH - Servicehunde til handicappede		

10.000

25.000

855.000

192.000
10.000

650.000

125.000
50.000

30.000

50.000

			

Opmuntringspris			

1.997.000
25.000

Forskerpris			

100.000

			

5.253.000

			

				

		
*

**

Bevilgede tilskud, der ikke er udbetalt ultimo regnskabsåret

Bevilgede tilskud, der er delvist udbetalt ultimo regnskabsåret.
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Noter
4

Udlån

		

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

		

Udlån i alt			
		

12.694.946
24.102

12.719.048

		
Udlånene sammensætter sig således:

		

Udlån, som forrentes og afdrages:		
Lån med rente, med pant		

Lån med rente, uden pant		

8.647.948,
759.808

			
Udlån, der ikke er forrentet:		
Lån uden rente, med pant		

Lån uden rente, uden pant		

611.500

6.233.900

			
			

Supplerende billån			

		
		

			

Hensat til eventuelle tab på udlån			
		

			
		

9.407.756

6.845.400

1.200

16.254.356

-3.535.308

12.719.048

		

Udlånene på nominelt 16.254.356 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.
Fondens udlån er i regnskabsåret formindsket med 226.178 kr.
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Noter
5

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar

Edb-udstyr

I alt

69.143

17.217

86.360

69.143

17.217

86.360

			
Anskaffelsessum 1. april 2010

Tilgang			

Anskaffelsessum 31. marts 2011

Af- og nedskrivninger 1. april 2010

63.554

Af- og nedskrivninger 31. marts 2011

66.238

Årets afskrivninger

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2011

6

17.217

2.684		

2.905

17.217
0

			

2.684

83.455

2.905

Grundkapital

		

Grundkapital den 1. april 2010			

Modtagne arvebeløb			

Realiserede kursgevinster på aktier, overført fra kursreguleringsfond			

			

7

80.771

103.458.878
2.207.343
66.238

105.732.459

Kursreguleringsfond

		
Obligationer:		
Saldo den 1. april 2010		

Kursregulering i 2010/11		
Realiserede kursgevinster overført til resultatdisponering		
		
Aktier:		

3.407.075

-2.306.084
-827.430

273.561

Saldo den 1. april 2010		

1.609.855

Realiserede kursgevinster overført til grundkapital		

-66.238

1.970.943

			

2.244.504

Kursregulering i 2010/11		

		

427.326
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Vanførefondens Priser
Forskerprisen er tildelt følgende:

Opmuntringsprisen er tildelt følgende:

1994
1995
1996
1997

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1998
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

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. overtandl. 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)
John Rasmussen (professor)
Tove Borg (Seniorforsker, ergoterapeut, ph.d.)
Louise Bøttcher (ekstern lektor, cand. psych. ph.d.)
Åse Brandt (forsker, ph.d.)
Camilla Ryhl (professor)

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
Hanne Klitgaard Larsen (forfatter)
Lena Nielsen
Jørgen Lenger (udviklingschef)
Karin Bendixen (journalist og stud.public)
Mansoor Siddiqi (it-konsulent)

Repræsentationer
Vanførefondens repræsentation i bestyrelser og udvalg
Christianehøj

Egmont Højskolen

Hou Søsportcenter
Nørgårds Højskole
Pensionistrejser

Legater
Vanførefonden har i regnskabsåret administreret
følgende legater
Forskningsfonden vedr. medfødte sygdomme
Elisabeth Graus Fond
Grete Levins Fond

Ejnar M. Petersens Legat

Marie, Jørgen og Gudrun Werners Fond
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Vanførefondens bestyrelse
Formand, fhv. finansminister
Pia Gjellerup
Dalgas Boulevard 50
2000 Frederiksberg
Næstformand, Landsformand DHF
Susanne Olsen
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A
2100 København Ø
Kasserer, fhv. borgmester
Vagn Ry Nielsen
Søndergade 43,2
8700 Horsens
Jurist Anders Andersen,
Keidamsvej 7
4760 Vordingborg
Advokat Chr. Bojsen-Møller
Plesner
Amerika Plads 37
2100 København
Redaktør Michael Bove
Slotsvænget 27
3480 Fredensborg
Kommitteret Thomas Børner
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
Hovedkasserer DHF, Erna Christensen
Højgårdstoften 67
2630 Tåstrup
Fhv. politidirektør Hanne Bech Hansen
Nordkrog 31
2900 Hellerup
Overlæge Ole Simonsen
Spangvej 44
9760 Vrå
Vanførefondens sekretariat
Inge Moustgaard
Vanførefonden
Nørre Voldgade 90,3,
1358 København K
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Vanførefondens
repræsentantskab
Vicedirektør Carsten Andersen
Forsikring & Pension
Amaliegade 10
1256 København K
Direktør Orla D. Andersen
Dronningens Tværgade 46,4
1302 København K
Direktør Helge Barnewitz
Svalevej 2
3400 Hillerød
Landsformand
Flemming Bay-Jensen
Torvegade 136 B
6700 Esbjerg
Vicedirektør Inger-Marie Bruun-Vierø
Nørre Søgade 37 C 7, tv.
1370 København K
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
Borgmester Ove E. Dalsgaard
Ballerup Rådhus
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Direktør Kaj Dreijer
Digevej 22		
4872 Idestrup
Adm.direktør Johannes Due
Sygeforsikringen danmark
Palægade 5
1261 København K

Bestyrelsesformand
Børge Munk Ebbesen
Kristianiagade 6, 2. th.
2100 København Ø
Fhv. amtsborgmester Søren Eriksen
Kalundborgvej 6
4281 Gørlev
Fhv. borgmester Hanne Falkensteen
Alsvej 103
2970 Hørsholm
Ældrerådsformand
Kirsten Feld
Algade 39 3. tv
4000 Roskilde
Journalist Mogens Gyde
Gyde Kommunikation ApS
Ørnebakken 68
2840 Holte
Regionsmedlem Finn T. Hansen
Rådyrvej 14 st.
7100 Vejle
Fhv. politidirektør
Hanne Bech Hansen
Nordkrog 31
2900 Hellerup
Hovedbestyrelsesmedlem Eva Hauge
Danske Fysioterapeuter
Nørre Voldgade 90
1358 København K
Direktør Helge Hjortdal
Hovedgaden 33, 2 sal
3460 Birkerød
Direktør Mette Holst
Parkinsonforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K
Fhv. formand for Folketinget,
direktør Svend Jakobsen
Hvidestensparken 3 G
2630 Tåstrup
Direktør Hans Jørgen Jensen
Egholmvej 15
2830 Virum

Konditormester Bo Johansen
Gl. Kongevej 103
2000 Frederiksberg
Sekretær Birgitte Kauffmann
Stoltenbergsgade 1
1576 København V
Professor Kai Lemberg
Sundvænget 9
2900 Hellerup
Direktør Peter Leschly
Udbyhøjvej 107
8930 Randers NØ
Fhv. minister
Sonja Mikkelsen
Junivej 35
8210 Århus V
Fhv. departementschef
Finn Mortensen
Enghaven 14
4000 Roskilde
Landsformand Lone Møller
Spastikerforeningen
Flintholm Alle 8
2000 Frederiksberg

Socialrådgiver
Viggo Rasmussen
Horndrupvej 13
8660 Skanderborg
Fhv. kirke-og kommunikationsminister
Torben Rechendorff
Ørbækgårds Allé 623
2970 Hørsholm
Fhv. generalmajor Ulf Scheibye
Plantagekrogen 5
2950 Vedbæk
Overlæge Gunnar Schiøler
Jagtvej 208, 2 tv.
2100 København Ø
Fhv. finansminister Palle Simonsen
Tranevænget 8
2900 Hellerup
Formand Kirsten Stallknecht
Tunet 31
3450 Allerød
Direktør Mogens Wiederholt
Spastikerforeningen
Flintholm Alle 8
2000 Frederiksberg

Direktør Ib Bjerring Nielsen
Hvidsværmervej 40
2610 Rødovre
Adm. chef Karl Vilhelm Nielsen
Hjulbyvej 11
2740 Skovlunde
Fhv. borgmester Vagn Ry Nielsen
Søndergade 43, 2
8700 Horsens
Fhv. socialminister Aase Olesen
Ndr. Strandvej 254 B
3140 Ålsgårde
Fhv. rigsantikvar Olaf Olsen
Strevelshovedvej 2, Alrø
8300 Odder
Kommunikationsdirektør Nels Petersen
Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
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Vedtægter

Vedtægter
for Vanførefonden
§ 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 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.
§ 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.
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§ 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.
Dagsorden for årsmødet skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Vanførefondens
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
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§ 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.
§ 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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