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FORSIDEBILLEDE:
Servicehunden Victor slapper af sammen med ”kollegaen” Chili.
Victor er 9 år, han bor og arbejder i Værløse hos Lotte Pehrsson

Årsberetning
for Vanførefonden 2011/2012

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 2011/12 givet tilskud til 38 projekter, og uddelt 4.921.000
kr. Traditionen tro knyttede formanden Pia Gjellerup nogle kommentarer til nogle af
bevillingerne.
Årets aktiviteter
Årets beretning er kendetegnet af støtte til mange forskellige aktiviteter og indsatser til gavn for mennesker med
bevægelseshandicap. Vanførefonden har i regnskabsåret
2011/12 givet tilskud til i alt 38 projekter, og de samlede
uddelinger ligger på 4.921.000 kr. – lidt mindre end sidste
års 5.253.000 kr.
Uddelingerne fremgår naturligvis af årsregnskabet, ligesom der efter hvert bestyrelsesmøde udsendes en oversigt
over tildelingerne til medlemmerne af repræsentantskabet.
Men da de i begge tilfælde er meget summariske, vil jeg –
som sædvanlig – omtale nogle af de interessante bevillinger, for at give et klarere indtryk af, hvad der gemmer sig
bag dem.
Støtte til Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Forbund (DHF) har i samarbejde med
Spastikerforeningen fået tilsagn om støtte på 95.000 kr. til
projektet ”Fra igangsat til igangsætter: Brugerråd – vejen
til selvbestemmelse og indflydelse”. Projektet går ud på at
forbedre mulighederne for, at mennesker med handicap,
der bor på et bosted, kan være igangsættere og dermed en
samfundsmæssig ressource, frem for at være igangsatte
og dermed en samfundsmæssig udfordring.
DHF’s kursusvirksomhed, der bl. a. omfatter sommerkurser i samarbejde med Egmont Højskolen samt dag- og
weekendkurser, er støttet med i alt 900.000 kr. Endelig har
forbundet modtaget støtte til deltagelse i den nylig afholdte
”Health & Rehab messe” i Bella Centret og til at deltage i
”Folkemøde 2012” i Allinge.
RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, har samarbejdet
med en aerobicinstruktør, der selv er rygmarvsskadet kørestolsbruger, og det er der kommet en DVD ud af, der både
kan benyttes som vejledning til hjemmetræning, men også
praktiserende fysioterapeuter kan inspireres til at benytte
denne motionsform.
Endvidere er RYK i gang med at modernisere deres ”Tilgængelighedsbase” samt opdatere deres hjemmeside. Til
dette projekt er der bevilget 50.000 kr.
.
Støtte til Spastikerforeningens undersøgelse af STU
Spastikerforeningen blev nævnt før vedr. et samarbejde
med DHF, men foreningen er også selvstændigt i gang med
en analyse om ”Spastikeres brug af den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse”.
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Formand : Pia Gjellerup
”Den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse” (STU)” er
et af de allervæsentligste uddannelsespolitiske initiativer,
der er taget i brug inden for de seneste år, og som er målrettet unge mennesker med handicap.
Men man er bekymret for, at mange unge spastikere med
deres særlige kombination af fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, er særligt udsatte for at komme i klemme
i ”gråzonen” mellem to uddannelsessystemer.
Derfor er det helt afgørende for den fremtidige udvikling
og tilrettelæggelse af uddannelsen, at der er en præcis
viden om, hvor mange unge med CP, der bruger/har brugt
uddannelsen samt om, hvad indholdet og udbyttet har
været.
Forskning
Også Det Nationale Forskningscenter – SFI – er i gang
med et forskningsprojekt ”Barrierer for mennesker med
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handicap set i forhold til FN’s handicapkonvention”. Projektet har til formål at belyse mulighederne for at deltage i
samfundslivet for mennesker med funktionsnedsættelse af
enhver art, set i lyset af FN’s handicapkonvention.
Projektet skal både belyse de generelle forhold og danne
udgangspunkt for undersøgelser af forholdene for den
enkelte gruppe.
Til dette projekt har Vanførefonden ydet 500.000 kr.
Rollemodeller for unge med handicap
Et lidt mindre – men ikke mindre interessant projekt- er
Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i gang
med. SUMH som er en del af Danske Handicaporganisationer (DH) er en forening, der bl.a. har til formål at virke for
et inkluderende samfund, hvor alle uanset handicap kan
fungere på egne præmisser, og at synliggøre unge med
handicap i den politiske debat og i samfundet generelt.
Projektet - ”Vi går foran – rollemodeller for unge med
handicap” ønsker at skabe et mere positivt samfundsbillede af unge med handicap samt at skabe rollemodeller for
unge med handicap igennem uddannelse af 50 unge med
handicap, for således at skabe øget inklusion og samfundsengagement blandt unge med handicap.
Her er bevilget 100.000 kr. i støtte.
Servicehunde
STH – Servicehunde til Handicappede, der udlåner specialtrænede hunde til personer med bevægelseshandicap, er
atter i år støttet med 50.000 kr.
Det tager ca. to år at indkøbe, specialtræne og samtræne
en servicehund med en person med et bevægelseshandicap. Prisen for en servicehund er ca. 200.000 kr. og i
dette beløb er inkluderet livslang dyrlægebehandling og
opfølgende træning og vedligeholdelse af hundens særlige
kompetencer.
Sport
Inden for sportens verden er der heldigvis stor aktivitet. Vi
har modtaget ansøgninger fra adskillige sportsklubber, og
der er bevilget støtte både til rugby-kørestole, el-hockey
sportsstole og basket-kørestole. Og så er der givet midler
til indkøb af håndcykler samt opstart af kørestolsfodbold. Bestyrelsen er fulde af beundring over det kolossale
engagement og ind imellem også vovemod, der præger
sportsaktiviteterne.
”Dansk Skoleidræts” årlige landsidrætsstævne, hvor der
normalt er op til 1.000 deltagere, er også støttet.
For at runde idrætten af, kan jeg nævne, at ”Handicapidrættens Videncenter” har modtaget støtte på 50.000 kr.

til en nordisk konference, hvor fokus er at højne og udbrede brugen af tilpasset idræt i Norden, så flere mennesker
med nedsatte funktioner får del i de gavnlige effekter.
Ferie
Ferieophold er traditionelt noget vi har ydet støtte til gennem tiden, og vi har i det forgangne regnskabsår ydet
støtte både til ”ASF- Dansk Folkehjælp”, ”Handicappede
børns Ferier” og ”Rejsefond for Voksne Spastikere”, så
det er muligt for disse organisationer at arrangere ferie for
mennesker med bevægelseshandicap til en rimelig pris.
Tilgængelighed
Støtte til tilgængelighed har altid været - og er stadig –
meget vigtig for fonden. Derfor har vi naturligvis også ydet
støtte til adskillige elevatorer eller løfteplatforme, som skal
opfylde de gældende krav fra Statens Byggeforskningsinstitut om tilgængelighed.
Rundt om i Danmark er der også flere ønsker om tilgængelighed til vores strande, og vi har ydet tilskud til to badebroer – henholdsvis på Samsø og på Lolland, således at
kørestolsbrugere får adgang til stranden og vandet. Så må
vi håbe, at sommervejret er på vej.
Støtte til enkeltpersoner
Støtten til enkeltpersoner – som vi også anser for yderst
vigtig – har i år nået 598.000 kr. Det betyder, at 145 personer får mulighed for lidt ekstra til en ferie, nyanskaffelser
eller hvad der nu er på ønskelisten.
Arvemidler
Det var de lidt uddybende kommentarer, jeg har valgt om
årets uddelinger, men uddelingerne kan jo ikke stå alene.
For at kunne uddele, skal der som bekendt også være økonomi. På sidste årsmøde ”lovede” jeg, at modtagne arvemidler i dette beretningsår ville blive helt pænt, og heldigvis
holder det stik, for vi har modtaget arvemidler på 4.470.000
kr. mod sidste års 2.207.000 kr. – eller det dobbelte.
Det er vi selvsagt fantastisk glade for, for det giver fonden
et udviklingspotentiale i en tidsalder med hurtige skift
mellem udfordringer og mulighederne for at møde dem –
helt særligt for de mennesker, som er i fokus for fondens
arbejde.
Endvidere har fondet modtaget bidrag på i alt 134.000. kr.,
mod sidste års 157.000 kr.
Med hensyn til regnskabet i øvrigt vil kassereren knytte
sine kommentarer til det udsendte materiale.
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DHF og Sct. Knudsborg
Der er to projekter, som giver mig anledning til nogle mere
generelle betragtninger. Først om den samlede støtte til
Dansk Handicap Forbund (DHF).
Vanførefonden har årligt støttet blandt andet ferieophold
knyttet til Sct. Knudsborg – DHF’s egen ejendom. Det viste
sig sidste forsommer, at et samspil mellem stedets stigende
økonomiske udfordringer og de offentlige støttemuligheder til
handicaphjælpere satte DHF over for svære beslutninger om
bl.a. salg af Sct. Knudsborg.
Som tilskudsgiver har Vanførefonden oplevet en del af de
smertefulde overvejelser på nært hold. Jeg vil gerne både
takke for inddragelsen samt rose den seriøsitet og erkendelse, som har båret beslutningerne. Et vidnesbyrd om, at
der også i foreningslivet skal være kræfter til at se nyt og at
vove at gøre op med vaner, der jager med opgaven i stedet
for at løfte løsningen.
Jeg håber, at DHF finder, de for DHF rigtige veje til at løse
nutidens mennesker med handicap fremmeste udfordringer
med at leve, opleve og øve indflydelse.
FN handicapkonvention og myter om mennesker med
handicap
Det føromtalte SFI-projekt om FN’s handicapkonvention har
inspireret mig til at fremdrage et andet resultat, som SFI har
været ophavsmand til: En undersøgelse for Kommunernes
Landsforening (KL) om årsagerne til væksten i de samfundsmæssige udgifter til det samlede handicapområde.
Udgifterne er vokset hurtigt i de seneste årtier med en
fordobling af udgifterne hvert årti. SFI har påvist, at denne
vækst hænger sammen med, at selve opgaven er vokset i
omfang. En grundlæggende forklaring er altså ikke, at den
enkelte borger får mere service eller flere rettigheder.
Denne konklusion er vigtig at have i baghovedet, når man
ser den offentlige debat. Og det er vigtigt at deltage i denne
debat. Den kommer nemlig alt for hurtigt til at handle om,
hvordan man så sparer på den enkelte, der jo - underforstået, men altså forkert – har fået så meget bedre vilkår.
Det er vigtigt at være over sådanne skråsikre udsagn, for de
kommer til at danne ”sandheder”, som mange uden nærmere refleksion derefter lægger til grund for deres beslutninger – til stor skade for de enkelte personer med handicap.
Min afslutning skal derfor handle om invitation til debat
– både her på årsmødet, og forhåbentlig meget mere afgørende i de situationer, hvor vi sidder over for meningsdannere og beslutningstagere. Beslutninger skal tages på det
rette grundlag og ikke bygge på myter.
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Vanførefondens Priser
Vanførefondens forskerpris 2012 gik til Susan Ishøy Michelsen
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. Gunnar
Schiøler havde atter den store glæde at uddele forskerprisen og sagde bl.a:
”Siden Vanførefonden i 1994 indstiftede sin forskerpris, har
vi med 100.000 kr. om året haft mulighed for at anerkende
og hædre et stort antal forskere inden for mange forskellige
områder. Da vi indstiftede prisen, havde vi ikke noget helt
klart overblik over, hvor omfattende eller hvor begrænset
forskning i forholdene for fysisk handicappede medborgere
egentlig var, men det var vores håb og hensigt, dels at
skabe mere opmærksomhed om aktiviteten og om behovet
for forskning på området, dels at give et tydeligt skulderklap til de forskere, der har taget de handicappedes forhold
og muligheder på programmet – og dermed måske også
givet en lille inspiration for endnu flere til at gå i gang med
forskning på området.
Gennem de forløbne år har det været en meget positiv
oplevelse at se, hvor mange forskellige dygtige og engagerede forsker, der findes på området. At dømme efter
forskningsmiljøernes indstillinger er der næppe facetter af
handicappedes problemer, der ikke har tiltrukket kvalificerede forskere.
Et af de forskningsområder, hvor vi har kunnet spore en
meget synlig aktivitet er indenfor cerebral parese. Cerebral
parese er vel den hyppigste årsag til fysisk handicap hos
børn, og allerede inden vanføreforsorgen blev etableret med socialreformen i 1933, var hjælpen til spastiske
børn en væsentlig opgave for Samfundet og Hjemmet for
Vanføre. Senere, da denne forening havde sine største
aktivitet for vanføre, havde man fem specialklinikker for
denne gruppe, og mange patienter blev behandlet på de to
ortopædiske hospitaler i København og Århus. Efter særforsorgens udlægning overgik disse aktiviteter til amterne,
men hverken dette eller dannelsen af Spastikerforeningen
i 1950 betød, at børn med cerebral parese forsvandt helt
og aldeles fra Vanførefondens dagsorden. Og heller ikke
fra Forskningskomiteens. Vi vil stadig gerne være med til at
gøre en forskel for denne vanskeligt stillede gruppe.

Således også i år, hvor vi meget glædeligt igen har fået
relevante og velbegrundede indstillinger fra universiteter
og andre forskningsmiljøer. En af dem var fra Syddansk
Universitet, som har ført til at vores valg af prismodtager
i 2012 er faldet på: Forskningsmedarbejder Susan Ishøy
Michelsen.
Susan Ishøy Michelsen er læge fra 1997 og aftjente sin
turnustid umiddelbart efter på Ringsted sygehus. Derefter kom hun til Statens Institut for Folkesundhed under
Syddansk Univesitet, hvor hun 2006 fik sin ph.d. på en
afhandling om de sociale konsekvenser af cerebral parese.
Hun er nu ansat på instituttet som forsker og beskæftiger
sig fortsat med forskellige aspekter af cerebral parese
Kære Susan Ishøy Michelsen
Denne korte beskrivelse er meget nøgtern og målrettet,
men slet ikke dækkende for alt det, som du har præsteret.
Rigtigt nok er din forskning i og omkring cerebral parese
konstant og omfattende, men der er jo andre meget spændende aktiviteter, der fylder op i dit arbejdsliv. Men lade os
tage dine cp-interesser først.
Du har som nævnt skrevet din ph.d.-afhandling ikke om
årsagerne til cerebral parese, men om de sociale konsekvenser. For en sygdom, for hvilken vi endnu ikke har en
effektiv behandling, er opgaven naturligvis at få så stor
erkendelse af dens konsekvenser som muligt for at kunne
sikre medborgere med cerebral parese en så høj livskvalitet
som muligt under de givne vilkår, og du er på dette felt ikke
bare en ihærdig og verdensfjern forsker. Du bruger også
megen tid på at formidle din viden og erfaring - ikke blot i
videnskabelige artikler, men også gennem praktisk anvendelige rapporter, i artikler og foredrag i patientforeninger og
på danske og udenlandske konferencer.
Særligt kan man pege på din medvirken som hovedredaktør og forfatter af bogen ”Børn med cerebral parese i Danmark”, som forrige år blev uddelt til alle socialforvaltninger
og specialskoler i landet.
Du har imidlertid ikke begrænset din virksomhed til den
akademiske og formidlende del af dit forskningsområde.
Du har været og er meget involveret i det organisatoriske
og administrative, der er en uomgængelig forudsætning for
enhver forskning. Som aktiv deltager i driften af det danske
Cerebral Parese Register (CP-registeret) og kontaktperson
for den østdanske del af dette register, har du i en halv
snes år været medansvarlig for, at dækkende og valide
data er til rådighed for forskningen på området. Dette
arbejde har ført dig ind i et omfattende europæisk forskningssamarbejde, hvor du har været leder af den danske
del af det store projekt
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SPARCLE (Study of Participation of Children with
Cerebral Palsy Living in Europe) - et meget omfattende
og banebrydende studie af omgivelsernes betydning
for livskvalitet og social deltagelse blandt børn og unge
med cerebral parese.
Det er imponerende, hvad du overkommer. Jeg kunne
blive ved, men vil ikke slutte helt uden at nævne, at du
også er aktiv på andre områder. Du har blandt andet
ledet og gennemført en evaluering af forebyggende
helbredsundersøgelser af børn i almen praksis, og
udarbejdet rapporten ”Børns sundhed ved slutningen
af skolealderen”. Nu er du desuden i gang med den
danske del af et europæisk projekt SCPE-NET (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe) om kortlægning af
svære mentale handicap blandt børn i Europa.
Alt dette og mere til kan ikke udtrykkes bedre end det
er gjort i indstillingen fra dit institut:

”Susan Ishøy Michelsens forskning og bidrag til formidling af forskningen omkring cerebral parese er prisværdig og karakteriseret af vedholdenhed og respekt for
et specifikt forskningsområde. Susan har i høj grad en
andel i, at forskningen i cerebral parese fortsat udvikles
og unikke data kan indhentes. Susan er desuden en af
HANSEN.COM
Kontainerkræfter og en ildsjæl i forhold til både den
de bærende
: Vanførefonden/Årsmøde
2012/
nationale og internationale
forskningsindsats på området, der kan komme en udsat gruppe til gavn.”

Tak
Susan Ishøy Michelsen var både meget glad og beæret
over, at modtage Vanførefondens forskerpris. I sin takketale fortalte hun, at det var vigtigt at sætte fokus på
børn med særlige udfordringer.
Det gjaldt ikke kun om at se på deres ligestilling med
andre børn, men også at måle deres livskvalitet. Til det
formål må man se på en lang række forskellige faktorer.
Som eksempel nævnte hun, at man kan undersøge, om
børn med cerebral parese leger med de andre børn i
skolegården? Om de har mobiltelefoner ligesom jævnaldrene børn? Og hvordan og til hvad de bruger dem?
Når de er færdige med deres almene skolegang, kan de
så få et job eller videreuddanne sig?
”Noget tyder på, at det er svært for dem, da det i dag
kun er en 1/3 del med cerebral parese, som er på
arbejdsmarkedet. Forskning i livskvalitet for børn og
unge med cp gør, at samfundet langsomt får øje på en
lang række sociale omstændigheder, der er forbundet
med at være et barn med cp. Det europæiske Sparcle
projekt sætter det samme fokus på børn og unge, men
i europæisk sammenhæng og følger børnene langt
ind i voksenlivet. Det er en vigtig forskning. Derfor en
stor tak til alle der støtter forskningens på dette vigtige
område”, sagde Susan Ishøy Michelsen..

Så kan det nok ikke siges bedre – og når din forskning
er prisværdig, er du også værdig til vores pris for 2012.
Til lykke med den”.

Susan Ishøy Michelsen
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Vanførefondens Opmuntringspris 2012 gik til Irene Jensen fra Scleroseforeningen

Pia Gjellerup

Irene Jensen
_N7R1798.jpg

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:
Irene Jensen er uddannet i Den Kongelige Grønlandske
Handel, hvor hun arbejdede, indtil hun i 1978 fik sclerose
og blev pensioneret. Men pensionering er som bekendt
ikke ensbetydende med hvile.
Irene Jensen skiftede fokus og metode og blev en sej og
utrættelig forkæmper for mennesker, der har det svært.
Kampen drejer sig især om mennesker – som hun selv –
med sclerose. Som formand for Scleroseforeningen i Slagelse kommune, som hovedbestyrelsesmedlem, informatør
og meget andet hører hun til blandt de mest aktive frivillige.
Men aktiviteterne stopper ikke her. Hendes frivillige arbejde
omfatter også tillidshverv i paraplyorganisationen Danske
Handicaporganisationer (DH) og i De Vanføres Boligselskab. Ja, selv i Sct. Georgs Gilderne er Irene med i det
frivillige arbejde til glæde for andre mennesker.

Irene har i mere end 25 år som frivillig haft særlig fokus på
mennesker, der har behov for hjælp. Man kan sige, at hun
har arbejdet efter de principper, som er beskrevet i handicapkonventionen, længe før der var tænkt på den. Det er
vigtigt for Irene, at der fra det offentlige udvises en respekt
for den, der modtaget hjælp, og når Irene bruger ordet respekt, så gælder det både respekt for den enkeltes ønsker
til hjælp og hjælpemidler, men også respekt for individet.
For at opnå dette har Irene bl.a. været med til at designe
et foredrag, som blev tilbudt til kommunernes hjemmepleje
under overskriften ”Pleje og Etik”. Målet med foredraget
var at give et indblik i, hvordan man agerer, når man enten
som hjælper, plejer eller sagsbehandler kommer meget tæt
på.
Udvikling og planlægning af Scleroseforeningens feriecenter ”Dronningens Ferieby” i Grenaa, hvor mennesker med
sclerose og andre handicaps kan feriere i trygge og egnede
rammer, har Irene sandelig også være en del af.
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Vedholdenhed, energi og gåpåmod har altid været karakteristisk for Irene, og det betyder blandt andet, at hun trofast
er fortsat med de mange tillidshverv, selv om sclerosen
efterhånden også giver hende selv fysiske udfordringer i
det daglige.
Hun er en ildsjæl og en arbejdshest, der er vellidt og altid
forberedt, uanset i hvilke sammenhænge hun repræsenterer handicappede.
Det er en glæde at overrække prisen. Til lykke.

WILLIHANSEN.COM Kontainer
Folder: Vanførefonden/Årsmøde 2012/

Gunnar Schiøler
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Tak
Irene Jensen var både stolt og beæret over at modtage
opmuntringsprisen. I sin takketale fortalte hun, at det ikke
var nemt at leve med et handicap, og derfor var det godt,
at der var hjælpemidler - ikke mindst invalidebiler. Siden
1980 er der blevet sat langt mere fokus på både boligvalg,
feriemuligheder og det at være aktiv på arbejdsmarkedet,
når man har et handicap.
”I de forløbne år, er tilgængeligheden også blevet bedre,
så det er blevet mere almindeligt, at både mennesker med
handicap og uden handicap mødes naturligt på de samme
steder, men uanset de mange forbedringer, er der stadig
nogle, der har brug for helt særlige hensyn – og derfor er
det nødvendigt at have og deltage i betydningsfulde fællesskaber og at gøre opmærksom på det vigtige i at respektere alle mennesker”, sagde hun.
Til sidst takkede hun også sin familie for deres opbakning,
da hun ofte har været hjemmefra for at deltage i møder og
gentog sin tak til Vanførefonden.

_N7R1829.jpg
Susan Ishøy Michelsen

Irene Jensen
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Pia Gjellerup

Årsregnskab			
				
for Vanførefonden 2011/2012
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 2011– 31. marts 2012. Årsregnskabet
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om
fonde og visse foreninger..
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,
at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af
et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation
af årsregnskabet.
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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
et er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. marts 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 1. april 2011 – 31. marts 2012 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Supplerende oplysninger
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at fondens udlån er værdiansat til udlånenes nominelle værdi, 15.507.846 kr., med fradrag af en
reservation til imødegåelse af tab på 3.535.308 kr., eller i alt
11.972.538 kr.
Lånenes reelle værdi, herunder tilstrækkeligheden af reservationen til imødegåelse af eventuelle tab, er ikke opgjort.
Den uafhængige revisors erklæringer
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. 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 29. maj 2012
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 2011/12.

Årets resultat og økonomiske stilling
Årets resultat før uddelinger udgør 4.578.877 kr. mod
4.652.682 kr. i 2010/11.

Bestyrelsen

Fondens bundne kapital pr. 31. marts 2012 udgør
112.368.135 kr. mod 108.121.626 kr. pr. 31. marts 2011
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 4.921.000 kr. mod 5.253.000 kr. i
2010/11.
Dispositionskontoen pr. 31. marts 2012 udgør 4.508.337 kr.
efter ovennævnte uddelinger.

Pia Gjellerup				formand
Susanne Olsen
næstformand
Vagn Ry Nielsen
kasserer
Anders Andersen
Chr Bojsen-Møller
Thomas Børner
Erna Christensen
Hanne Bech Hansen
Ole Simonsen
Thomas Børner
På Vanførefondens årsmøde den 29. maj 2012 vil formanden aflægge årsberetning, der ligeledes vil blive trykt og
offentliggjort.
København, den 29. maj 2012

Fremtiden
Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i
2012/13 i overensstemmelse med den fastlagte uddelingspolitik.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab 1. april 2011 – 31. marts 2012
Generelt
Årsregnskabet for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger. Opstillingen af fondens balance er tilpasset fondslovgivningens særlige krav om opdeling af fondens
aktiver i bundne og disponible aktiver, og fondens egenkapital er fordelt på bunden og disponibel egenkapital.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
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

2011/12

2010/11

Renter og udbytter		

4.824.868

5.026.602

Tilbageførte bevillinger		

370.000

218.500

Indtægter

Indgåede bidrag m.v.

1

Indtægter i alt		

133.934

156.923

5.328.802

5.402.025

Gager		

315.158

315.158

Forvaltningsafgift		

40.000

40.000

108.125

106.250

Omkostninger

Husleje m.v.		

Kapitalpleje		
Revision og regnskabsmæssig assistance		

Kontorholdsomkostninger		

57.915
91.628

56.775

88.673

134.416

139.804

749.925

749.343

Årets resultat før skat		

4.578.877

4.652.682

Årets resultat		

4.578.877

4.652.682

4.578.877

4.652.682

235.215

-144.663

Afskrivninger

5

Omkostninger i alt		

Skat

2

2.683

0

2.683

0

			
Overskudsdisponering

Årets resultat		

Overført overskud

2.288.398

Kursregulering, bundne obligationer og aktier, overført fra grundkapitalen

2.326.847

Til disposition		

9.429.337

Kursregulering, disponible obligationer		

Der fordeles således:			

Bevilgede uddelinger

3

Overført til disponibel kapital		
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2.205.949
827.430

7.541.398

4.921.000

5.253.000

9.429.337

7.541.398

4.508.337

2.288.398

Balance

Note

2011/12

2010/11		

AKTIVER			
Bundne aktiver

Udlån			
Udlån

Værdipapirer

4

Obligationer		
Aktier		

11.952.260

12.694.946

96.253.608

84.063.321

5.950.794

11.724.745

			
Udlån og værdipapirer i alt		

114.156.662

Overføres til disponible aktiver		

-2.286.316

Likvide beholdninger		

Bundne aktiver i alt		

497.789

112.368.135

Disponible aktiver			

Udlån

4

Obligationer		
Likvide beholdninger		
Materielle anlægsaktiver

5

Tilgodehavende udbytteskat		

20.278

108.483.012
465.113

-826.499		
108.121.626		

24.102

3.894.104

3.778.710

222

2.905

4.637.259

3.150.888

118.278

49.633

8.670.141

7.006.238

			
		
Overføres fra bundne aktiver		

Disponible aktiver i alt		
AKTIVER I ALT		

2.286.316
10.956.457

123.324.592

826.499		

7.006.238		
115.954.363

			
PASSIVER			
Fondens kapital			
Grundkapital

Kursreguleringsfond

6
7

109.774.701

2.593.434

107.183.480

938.146

			
Bunden kapital		
Disponibel kapital		

112.368.135

4.508.337

108.121.626

2.288.398

			
Fondens kapital i alt		

116.876.472

110.410.024		

Gældsforpligtelser			
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud		

6.406.000

Anden gæld		

33.049

Skyldig A-skat m.v.		

Gældsforpligtelser i alt		
PASSIVER I ALT		

9.071

6.448.120

123.324.592

5.499.500
8.934

35.905		

5.544.339			

115.954.363
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Noter
1

Indgåede bidrag m.v.		

2011/12

2010/11

Øvrige bidrag		

133.934

156.923

		

		

2

3

133.934

156.923

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 2011/12 foretaget eller givet tilsagn om tilskud i henhold til fondens formål
med 4.291.000 kr., som specificeres således:

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

*

50.000

Boest Forsamlingshus

*

30.000

Bøvling Hallen

*

50.000

Dansk Håndcykelklub

*

Ballerup Kørestolsrugby
Børnenes Kontor Daginstitution
Danmarks Jernbanemuseum
Dansk Skoleidræt

*
*

40.000

30.000

*

75.000

*

25.000

Esbjerg Handicap Idræt		
Foreningen Mallinglund		
Frikirken Kristen Fællesskab		

50.000

60.000
20.000
50.000

Lavuk		57.000
Maglehøj Badebro Laug		

43.000

Midt-Vest Elhockey

*

55.000

Refsvindinge Forsamlingshus

*

50.000

Vrå Højskole

*

Nautrup Beboerforening

Thorum Forsamlingshus

Aabenraa Handicap Idrætsforening
Århus Rolling Tigres

*

*

*

50.000

30.000
75.000
15.000
50.000

			
transport			905.000
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Noter
3

Uddelinger (fortsat)

Sociale, humanitære og velgørende formål			
Personlegater		

700.000

700.000

Ferierejser og hjælperes deltagelse arrangeret af			

ASF Dansk Folkehjælp		
Dansk Handicap Forbund		
Handicappede børns ferier

*

30.000

500.000
50.000

580.000

		
Sygdomsbekæmpende formål og forskning samt

oplysning om de vanføres problemer og vanførearbejdet			
Dansk Handicap Forbund

**

954.000

*

192.000

”Historiske bykerner”

*

500.000

Sammenslutningen af Unge Med Handicap

*

100.000

*

100.000

DHF og Spastikerforeningen
Egmont Højskolen

*

Handicapidrættens Viden Center		
RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
SFI - Det National Forskningscenter
Spastikerforeningen

*
*

STH - Servicehunde til handicappede		

95.000
50.000
70.000

500.000
50.000

2.611.000

			
Opmuntringspris			25.000
Forskerpris			100.000

			
			4.921.000

				

		
*

**

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			

15.487.568
20.278

		
Udlån i alt			15.507.846

		
Udlånene sammensætter sig således:

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

Lån med rente, uden pant		

8.094.119
682.508

8.776.627

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

521.500

6.189.440

6.710.940

		
			
Privatlån uden pant			

20.278

		

		
			15.507.846

Hensat til eventuelle tab på udlån			

-3.535.308

		
			11.972.538

		

		
Udlånene på nominelt 15.507.846 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 746.510 kr.

24 |

Vanførefondens årsregnskab 2011-12 // Årsregnskab

Noter
5

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar

Edb-udstyr

I alt

Anskaffelsessum 1. april 2011

69.143

17.217

86.360

Anskaffelsessum 31. marts 2012

69.143

17.217

86.360

			
Tilgang			
Af- og nedskrivninger 1. april 2011
Årets afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31. marts 2012

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2012

6

66.237

17.217

2.683		

68.920

223

17.217

0

83.454
2.683

86.137

223		

Grundkapital

		
Grundkapital den 1. april 2011			

107.183.480

Overførsel af kapital ved sammenlægning af fonde 			

1.210.985

Modtagne arvebeløb			

Realiserede kurstab, obligationer overført fra kursreguleringsfond			
Realiserede kurstab, aktier overført fra kursreguleringsfond			
Kursgevinster overført til resultatdisponering			

4.470.266
-167.332
-595.851

-2.326.847

			109.774.701

7

Kursreguleringsfond

		
Obligationer:		
Saldo den 1. april 2011		
Kursregulering i 2011/12		

Realiserede kursgevinster overført til resultatdisponering		

-507.870

2.922.698
167.332

2.582.140

		
Aktier:		
Saldo den 1. april 2011		
Kursregulering i 2011/12		
Realiserede kursgevinster overført til grundkapital		

1.446.036

-2.030.593
595.851

11.294		

			2.593.434
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Vanførefondens Priser
Forskerprisen er tildelt følgende:
1994
1995
1996
1997

1998
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

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)
Susan Ishøy Michelsen ( forsker,ph.d.can.med.)

Opmuntringsprisen er tildelt følgende:
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

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)
Irene Jensen

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
Grete Levins Fond

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
Floravej 13
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
Vangensvej 30
9900 Frederikshavn
Vanførefondens sekretariat
Inge Moustgaard
Vanførefonden
Nørre Voldgade 90,3,
1358 København K
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Vanførefondens
repræsentantskab
Vicedirektør Carsten Andersen
Forsikring & Pension
Philip Heymans allé 1
2900 Hellelrup
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
Strandboulevarden 47B
2100 København Ø

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
Strandboulevarden 47B
2100 København Ø

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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