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FORSIDEBILLEDE
Team Tvilling, Steen Mondrup og hans spastiske tvilling Peder
Mondrup på vej i mål i KMD Ironman Copenhagen søndag den 24.
august 2014. Målet for tvillingerne var at få sat fokus på, at kørestolsbrugere og handicappede kan mere, end de tror, og at man
nogle gange skal tænke på muligheder i stedet for begrænsninger.
Foto: Martin Paldan
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Vanførefondens oprettelse og formål
Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann.
Vanførefondens formål er bl.a. at støtte aktiviteter og anlæg for fysisk handicappede
medborgere, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige.
Vanførefonden har i 60 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at
forbedre vilkårene for fysisk handicappede i Danmark.

Formandens beretning
Formand: Pia Gjellerup

Vanførefonden har i regnskabsåret 2014/2015 bevilliget tilskud til i alt 53 projekter, og de samlede
uddelinger ligger på 5.438.000 kr. I Nationalmuseets festsal knyttede formanden Pia Gjellerup
kommentarer til nogle af bevillingerne.
Årets beretning tager afsæt i, hvordan fondens arbejde er
kommet til udfoldelse i overensstemmelse med fondens
formål, som er at give støtte til aktiviteter og indsatser til
gavn for mennesker med bevægelseshandicap. Vanføre
fonden og de to mindre fonde, som administreres af
Vanførefonden (Grete Levins Fond og Marie, Jørgen og
Gudrun Werners Fond) har i regnskabsåret 2014/15 bevil
liget tilskud til i alt 53 projekter, og de samlede uddelinger
ligger på 5.438.000 kr. Det er i overkanten af sidste års
uddelinger.
Uddelingerne fremgår naturligvis af årsregnskabet, ligesom
der efter hvert bestyrelsesmøde udsendes en oversigt over
tildelingerne til medlemmerne af repræsentantskabet.
Alle uddelinger er vigtige – ikke mindst for modtagerne,
men der er nogle, der er mere interessante, som jeg vil
nævne her.
Støtte til musik og teater
Vi har i år støttet to festivaler, Lavuk Musikfestival og Han
dicap Art Festival – begge arrangementer, der er med at
skabe livsglæde og positivitet.
Desuden er der givet tilskud til Integrated Dance Explora
tions’ forestilling: ”Velkommen til de Normale Menneskers
Fest” – en forestilling, der skal på turné på skoler og insti
tutioner og være med til at sætte fokus på fysisk handicap
pede menneskers udfordringer, og som dermed skal være
med til at skabe debat og refleksion om emnet identitet og
menneskelig forskellighed.
Jacob Nossell, som fik Vanførefondens Opmuntringspris
sidste år, har fået støtte til fundraising, så hans forestilling
”Human afvikling” kan genopsættes på Det Kongelige Teater.
Rollemodeller og dokumentarfilm
Igen i år har Vanførefonden støttet Sammenslutningen af
Unge med Handicap (SUMH), hvis formål er at virke for
et inkluderende samfund, hvor alle uanset handicap kan
fungere på egne præmisser, samt at synliggøre unge med
handicap i den politiske debat og i samfundet generelt.
SUMH vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at være
ung med et handicap, og hvilke udfordringer unge med
handicap har.
Vanførefonden har tidligere støttet projektet: ”Vi går foran
– rollemodeller for unge med handicap”, hvor formålet dels
var at skabe et mere positivt billede i samfundet af unge
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Pia Gjellerup
med handicap, dels at skabe rollemodeller for unge med
handicap. SUMH har i det forgangne år udbredt rollemodels
projektet til Uganda. Vanførefonden har støttet tilblivelsen
af en dokumentarfilm om rollemodelkurserne i Uganda.
Ferier og studierejser
Rundt om i Danmark arrangeres mange rejser og ferieop
hold for mennesker med bevægelseshandicap. Der ydes
en stor indsats fra organisationer som fx Handicappede
Børns ferier, men også fra mindre grupper og foreninger
som Rejsefond for voksne spastikere, Foreningen LesbosTur-Retur, Handicapklubben Odense og Rejseklubben af
1985 for fysisk handicappede.
Vanførefonden har støttet disse aktive grupper, som gør et
stort stykke arbejde med at planlægge og afvikle rejser for
bevægelseshandicappede til en rimelig pris. Det skal også
nævnes, at der er et stort antal frivillige hjælpere, som med
virker til at gøre rejserne mulige. Det er meget prisværdigt.
Egmont Højskolen har igen i år været på langfart med
skolens elever, og som tidligere har Vanførefonden støt
tet disse rejser, der blandt andet har til formål at fremme
handicappede elevers evne og lyst til at gøre sig gældende
i international sammenhæng samt at lære de praktiske

forhold at kende ved en udlandsrejse. I år har 176 elever og
lærere været af sted til henholdsvis Malta, Rom, New York,
Tanzania, Japan og Avignon. Til en inspirerende lav pris!
Handicapidræt
Der er stadig stor aktivitet inden for handicapidrætten. Vi
har modtaget ansøgninger fra adskillige sportsklubber
og har blandt andet bevilget støtte til indkøb af hest til
Elleslettegaard Handicapridning, nye skydeborde i Skals
Skytteforening, indkøb af diverse udstyr til Frederiksberg
Handicap-Idræt samt støtte til udarbejdelse af trænings
materiale til brug for rampebowling og indkøb af diverse
sportskørestole til forskellige sportsaktiviteter. Dansk Sko
leidræt har desuden fået en bevilling til det årlige Lands
stævne for specialskoler, hvor børn og unge med forskellige
handicap mødes til sportslig dyst og socialt samvær.
Det er med fornøjelse, at bestyrelsen bevilliger midler til
især breddeidrætten, men der er også et strejf til eliten,
hvor der i år er bevilliget et beløb til Dansk Handicap Idræts
Forbund til kvalificering af atleter til de paralympiske lege i
Rio i 2016. Vi håber på medaljer af ædel karat til de fantasti
ske atleter.
Inden for idrætten vil jeg til sidst nævne støtten til RYK’s
deltagelse i det verdensomspændende projekt ”Wings for
Life World Run 2015”. Projektet har til formål at indsamle
midler til forskningen i at kurere rygmarvsskader samt at
skabe opmærksomhed og engagement i den brede befolk
ning om rygmarvsskader.
Støtte til foreninger
Flere, mindre patientforeninger har i det forgangne år fået
støtte til blandt andet oplysningsarrangementer til med
lemmerne. Nævnes kan ISAAC Danmark, Foreningen for
ATAKSI/HSP og Foreningen for Morbus Bechterew. Det gør
en stor forskel for medlemmerne at få muligheden for at
dele oplevelser, erfaringer, sorger og glæder med ligestil
lede, og Vanførefondens bestyrelse er glade for også at
kunne hjælpe de grupper, der ikke nødvendigvis har den
største bevågenhed andre steder fra.
Større foreninger som Gigtforeningen og Parkinsonforenin
gen har desuden fået støtte til indkøb af træningsudstyr
til nogle af deres træningscentre, og RYK har igen i år
fået en bevilling til deres kursus for ny-tilskadekomne og
familier. Kurset er en kombination af undervisning, uformelt
samvær, god tilgængelighed samt støtte fra professionelle
hjælperteams og erfarne kørestolsbrugere, der medvirker

til at skabe forbedrede rammer for de nytilskadekomnes
rehabilitering.
Forsamlingshuse
Borger- og grundejerforeninger og foreninger bag forsam
lingshuse overalt i landet er stadig aktive med at forbedre
tilgængelighedsforholdene til glæde for det danske for
eningsliv. Selv om vi i bestyrelsen på et tidspunkt havde en
formodning om, at vi havde støttet samtlige forsamlingshu
se i Danmark med handicaptoiletter, er der tydeligvis stadig
et behov for vores støtte ude i lokalsamfundene. Vanføre
fonden har i det forløbende år ydet støtte til yderligere ti
forsamlingshuse, ligesom mange af de gamle huse også er
blevet gjort tilgængelige med etablering af ramper og for
bedrede adgangsforhold. Det handler om at få inkluderet
så mange borgere i fællesskabet som muligt – blandt andet
ved at øge tilgængeligheden.
Adgang til naturen
Igen i år er adgangsforholdene til strand og natur højt
prioriteret, og der er igangsat mange projekter rundt om
i landet, hvor tilgængelighed er tænkt ind som en del af
landskabsarkitekturen. Blandt andet ved Aakirkeby på
Bornholm, hvor Vanførefonden har støttet projektet ”Linjer i
Landskabet” med etableringen af en 10 km lang handicap
venlig natursti og ved Låsby, hvor der bliver etableret en
handicapvenlig adventuresti med støtte fra os.
Det glæder bestyrelsen, at der er kommet større fokus på,
hvor vigtig natur, bevægelse og udeliv er for det mentale
og fysiske velvære – også når man er bevægelseshandi
cappet.
Fuglsangcentret
Bestyrelsen har i år givet en bevilling til Dansk Blindesam
fund. Støtten går til renovering og etablering af optimal
tilgængelighed på et af familieværelserne på Fuglsangcen
tret. Fuglsangcentret benyttes ofte af forskellige interesse
organisationer under Danske Handicaporganisationer (DH),
og behovet for værelser med fuld tilgængelighed er derfor
stort. Bevillingen var givet under forudsætning af, at der
kunne opnås finansiering til, at samtlige af de seks familie
værelser på centret bliver fuldt tilgængelige – restfinansie
ringen er nu på plads, så vi ser frem til, at de nyrenoverede
værelser kan tages i brug.
Forskerprojekt om skuldersmerter
Vanførefonden har støttet et større forskningsprojekt om
skuldersmerter. Camilla Marie Larsen ved Syddansk Uni
|
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versitet står bag projektet, som har til formål at undersøge
skuldersmerters indvirkning på funktionsniveau og livskva
litet hos manuelle kørestolsbrugere med rygmarvsskade.
Bestyrelsen lagde ved bevillingen vægt på, at forskning
inden for skulderproblemer for manuelle kørestolsbrugere
er et forsømt område, og vi ser frem til at høre nærmere om
resultaterne.
Servicehunde
Vi har igen støttet STH – Servicehunde til handicappede.
STH udlåner specialtrænede hunde til personer med
bevægelseshandicap. En servicehund kan for den enkelte
betyde forskellen på, om man kan passe et arbejde og i
det hele taget bo og leve et værdigt liv. Det tager ca. to
år at indkøbe, specialtræne og samtræne en servicehund
med en person med et bevægelseshandicap.
Støtte til Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Forbund (DHF), som vi har støttet med
midler gennem årene, har i regnskabsåret modtaget en
samlet bevilling på ca. 1,6 mio. kr. Midlerne er bevilliget til
blandt andet organisations- og strategirelaterede kurser,
afholdelse af handicappolitisk seminar, samarbejde med
Nordisk Handicapforbund og NGO Netværk, til forskel
lig kursusvirksomhed som bisidderkurser samt til de
obligatoriske sommerkurser for familier, unge og voksne
i samarbejde med Egmont Højskolen. Desuden har DHF
med hjælp fra Vanførefonden igen i år været repræsenteret
på folkemødet på Bornholm.
Vi har ligeledes støttet DHF’s projekt ”HandiApp”. Der er
tale om et samarbejde med flere interessenter om udvikling
af en simpel og brugerstyret app til smartphones. HandiAp
pen skal være med til at sikre en digital visualisering af til
gængeligheden overalt i landet, idet den giver nem adgang
til informationer om tilgængelighed til forskellige kulturelle
tilbud, seværdigheder, borgerservice m.m. Meningen er, at
brugeren selv skal angive egne anbefalinger af stederne og
dermed være med til at udvide og udvikle appen.
Støtte til enkeltpersoner
Støtten til enkeltpersoner, som vi også anser for yderst
vigtig, har i år været på 947.000 kr. Det betyder, at 245
personer, 30 flere end sidste år, får mulighed for lidt ekstra til
en ferie, nyanskaffelser, eller hvad der nu er på ønskelisten.
Det store antal søgte og uddelte personlegater viser tydeligt,
at der stadig er et stort behov for denne form for støtte.
For i højere grad at kunne imødekomme det store behov
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har Vanførefonden indgået et samarbejde med Bevica
Fonden om en fællespulje for personlegater. Puljen, der
har fået navnet ”Puljen til Den Gode Oplevelse”, har som
formål at understøtte og glæde den enkelte, som i hver
dagen ikke har så mange penge at gøre godt med. Puljen
kan søges hvert andet år, og i prioriteringen af ansøgninger
vægtes blandt andet afhængigheden af hjælpemiddel,
formue og formål, og der tilstræbes at sikre en geografisk
spredning. Samtidig har vi i samarbejde med Bevica Fonden
implementeret et elektronisk ansøgningssystem. Vi håber på
den måde at kunne komme bredere ud og glæde flere.
Arveindtægter og investeringer
Jeg vil ganske overordnet gå kassereren i bedene ved
at nævne den del, der bidrager til at gøre det muligt at
foretage disse vigtige uddelinger, nemlig arvebeløb. Van
førefonden har i det forgangne år modtaget ca. 4 mio. kr. i
arv. Det er med stor taknemmelighed, at vi modtager disse
beløb, som vi tager omhyggeligt vare på for at sikre, at de
kan komme mennesker med bevægelseshandicap til gode.
Bestyrelsen har generelt haft et travlt år – sådan synes jeg
i hvert fald som formand, at det ser ud. Meget har været
koncentreret om økonomien, hvor kassereren har ydet en
stor indsats for at sikre en varig stabilisering og udvikling af
Vanførefondens kapital og afkast.
Investeringsprofilen er gjort en anelse mere aktiv, og vi har
samtidig i bestyrelsen truffet den beslutning, at der skal
satses på maksimal udlodning inden for de givne rammer.
Der er for tiden ikke behov for at styrke grundkapitalen på
bekostning af uddelinger – tværtimod. Lad mig give nogle
enkelte tal til illustration: Vanførefondens aktiver er fra 2007
til nu – altså gennem år præget af finanskrise – steget støt
fra godt 100 mio. kr. til nu – som regnskabet viser – knapt
130 mio. kr.
Det er jo ikke at begræde. Mange kunne have glædet sig
over at se deres formue udvikle sig på tilsvarende måde.
Men der er to væsentlige bemærkninger: Dels er vi med
den mere aktive investeringsprofil lidt mere sårbare over
for tidernes gunst eller ugunst, så vi kan se frem til en lidt
mere vekslende formueudvikling. Dels er afkastet i form af
den del, der er mulig at uddele i overensstemmelse med
vores formål, presset. Det er jo et paradoks - at vi bliver
rigere, men kan uddele mindre – som vi skal arbejde med
i den kommende periode. Det er ikke hensigtsmæssigt, at
vi samler formue, som vi ikke kan dele ud. Men alt i alt et

positivt problem, som det er bestyrelsen en glæde at kaste
sig over.
Sct. Knudsborg
En anden større sag, som har optaget bestyrelsen i
almindelighed og formanden i særdeleshed, har været
afviklingen af den gæld, som DHF langt tilbage i tiden har
oparbejdet gennem lån med sikkerhed i ferieejendommen
Sct. Knudsborg. Tiden – og økonomien – er løbet fra driften
af Sct. Knudsborg. Det har ført til en beslutning i DHF om
at sælge ejendommen, hvilket viste sig vanskeligt, men lige
netop ikke umuligt. Imidlertid dækker salgsprovenuet ikke
Vanførefondens tilgodehavende. Men Vanførefonden får
tilført salgsprovenuet, og der er i fortsættelsen indgået den
aftale med Dansk Handicap Forbund, at restgælden kan
afdrages med en tiendedel hvert år.

daværende finansminister og senere statsminister Viggo
Kampmann. Jeg glæder mig over, at vi i dag kan markere
vores 60 års jubilæum og de holdninger, der gennem 60 år
har været udgangspunktet for Vanførefondens arbejde. Og
jeg glæder mig også til lidt senere i dag at høre et foredrag
om vores stifters bevæggrunde for at kaste sig ind i arbej
det med at skabe Vanførefonden.

Vanførefondens bestyrelse har tilkendegivet, at man vil
være indstillet på hvert år at eftergive et beløb svarende
til et rettidigt afdrag, således at DHF kan komme ud af
gælden på fem år. Dette er ganske ekstraordinært, men det
er besluttet af hensyn til mulighederne for DHF for at stabi
lisere økonomien for fremtiden sammen med aflastningen
af de meget store driftsudgifter til Sct. Knudsborg.
Fondens fremtidsplaner
Det har været ambitionen igennem beretningsperioden
at gennemføre en strategidrøftelse i bestyrelsen, som det
også blev stillet i udsigt ved sidste årsmøde. Dette har
bestyrelsen også ofret en del kræfter på, og jeg skal takke
for de engagerede bidrag fra bestyrelsens medlemmer.
Imidlertid kræver enhver drøftelse en sammenfatning for
at kunne tage form som et egentligt diskussionsoplæg for
slet ikke at tale om et beslutningsgrundlag. Dette har ligget
på mit bord, men der har ikke været de fornødne kræfter
til at omsætte det forberedende arbejde på nuværende
tidspunkt.
Men jeg kan røbe, at vi er i gang med at se på en mere
tidssvarende beskrivelse af den gruppe mennesker,
Vanførefonden er skabt for at støtte, ligesom vi ser på en
moderne beskrivelse af den type støtte, som vedtægternes
formuleringer lægger op til, når vi ser sammenhængen til et
samfund af i dag.
Vanførefonden er jo skabt tilbage i tiden. Og det skaber
et behov for en loyal oversættelse af sproget, men ikke af
holdningerne. Det er de samme. Den 24. maj 1955, altså
netop for 60 år siden, blev Vanførefonden stiftet af den
|
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Vanførefondens Forskerpris
Lektor Jesper Dammeyer er modtager af Vanførefondens Forskerpris 2015
Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Forskerprisen”. Prisen er
på 100.000 kr., og den overrækkes modtageren ved fon
dens 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. Hvert år henvender Vanførefonden sig til
landets universiteter og forskningsinstitutioner og anmoder
om forslag til kandidater til forskerprisen, og hvert år kom
mer der mange gode forslag.
Ole Simonsen, formand for Vanførefondens priskomité,
var glad på fondens vegne over at kunne uddele prisen. I
sin tale sagde han blandt andet: Alle kan få et større eller
mindre fysisk handicap. Et handicap kan være medfødt eller
kan skyldes sygdom eller en ulykke. Der har i gennem tiden
været gjort en kæmpeindsats for forebyggelse, undersø
gelse og behandling på dette område. Danmark har en sær
deles stolt tradition på dette felt. Hans Knudsens initiativ i
1872 til dannelse af Samfundet og Hjemmet for Vanføre og
opførelse af de ortopædiske hospitaler var helt enestående
på det tidspunkt. Det samme var etableringen af Vanføre
fonden i 1955 med Viggo Kampmann som stifter og første
formand. Formålet var og er at støtte fysisk handicappede,
hvor det offentlige ikke slår til. Det kan vi være stolte af.
Her 140 år efter Hans Knudsens initiativ skete der igen noget
helt enestående i Danmark på handicapområdet, nemlig
opførelsen af Handicaporganisationernes Hus – verdens
mest tilgængelige kontor- og konferencehus. Det er helt
enestående, at de danske handicaporganisationer er gået
sammen om at opføre et nyt, meget stort og meget flot
fælles domicil i Høje Taastrup til gensidig inspiration og
styrkelse af alle vores handicaporganisationer og til fæl
les front på dette område. Selve byggeriet blev støttet af
mange store og mindre fonde, blandt andet Vanførefonden.
Handicaporganisationernes Hus har vakt stor international
opmærksomhed; mange vil i fremtiden rejse hertil for at se,
hvordan det skal gøres, når det skal gøres rigtigt. Det kan vi
være stolte af.
Bestyrelsen for Vanførefonden administrerer ca. 130 mio.
kr. og uddeler årligt en net sum til mange formål til gavn
for mennesker med fysisk handicap. Midler til brug for per
sonlig opmuntring, men også hjælp til institutioner og for
eninger i hele landet, som bidrager til, at mennesker med et
fysisk handicap kan deltage i alle landets mange tilbud og
aktiviteter. Fonden har fx støttet nemmere adgang til natur,
feriesteder og forsamlingshuse, men også til innovation og
forskning. Forskerprisen blev indstiftet i 1994 med ønsket
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om at prise personligt de forskere, der gør en særlig indsats
for forskningen inden for forebyggelse, behandling og for
mindskelse af de ulemper, et fysisk handicap medfører.
Hvert år opmuntrer Vanførefonden universiteternes og de
højere læreranstalters ledelser til indstilling af den eller de
forskere, som de synes har gjort sig særligt fortjent.
Vanførefonden vil hermed gerne takke for de særdeles vel
motiverede indstillinger, som vi tager som udtryk for en me
get solid anerkendelse af og opbakning til fondens arbejde.
Forskere fra et meget bredt og spændende spektrum har
været indstillet i år. Jeg skal blot nævne nogle få eksempler:
Nye teknologier til styring af pc, proteser og hjælpemidler
ved øjenbevægelser, tungebevægelser og sågar blot tan
kerne. Nye metoder til behandling af defekter i hjerne,
rygmarv og nerver med blandt andet vækstfaktorer og
stamceller. Forskning i rehabilitering og i optimering af funk
tionen på arbejdsmarkedet, herunder erhvervslivets fordele
af de specielle evner, som den vanføre ofte har. Samt det
område som vinderen i 2015 er banebrydende inden for
nemlig: Forskning i sammenhæng mellem biologi, fysik og
psykologi, for bedre at kunne forstå de mange faktorer, der
er i udviklingen af fysisk handicap, og hvorledes det kan
reduceres bedst muligt. Det kan vi virkelig være stolte af.
Årets vinder er lektor ved Københavns Universitet, cand.
psych., ph.d. Jesper Dammeyer.
I sin indstilling fremhæver dekanen for det samfundsviden
skabelige fakultet ved Københavns Universitet Troels Øster
gaard Sørensen modtageren således:
”Jesper Dammeyer har, trods sin unge alder, bidraget med
betydningsfuld forskning om mennesker med fysiske han
dicap. Han har både nationalt og internationalt gjort sig
bemærket og fortjent til modtagelse af anerkendelse. Hans
forskning omfatter en lang række studier om mennesker
med funktionsnedsættelser, og hvordan medfødte og er
hvervede fysiske funktionsnedsættelser har betydning for
den sociale, kognitive og kommunikative udvikling. Jesper
Dammeyer har gennemført både grundforskning og an
vendt forskning, hvor mennesker med fysiske handicap har
været i fokus. Hans forskningsmæssige indsats er tværvi
denskabelig og sammenkobler medicinske, psykologiske
og pædagogiske discipliner. Med baggrund i sin forskning,
har Jesper Dammeyer ydet væsentlige bidrag til rehabili
teringen af mennesker med fysiske funktionsnedsættelser,
både gennem udvikling af nye metoder og ved aktivt sam
arbejde med og formidling til en lang række praksisfelter i
Danmark.

Jesper Dammeyer
I de seneste år har Jesper Dammeyer opbygget og ledet et
forskningscenter omhandlende Sundheds- og Handicap
psykologi på Institut for Psykologi sammen med professor
Peter Elsass. Til centret er knyttet syv ph.d.-studerende og
post.docs samt et aktivt nationalt og internationalt netværk
af samarbejdspartnere.
Jesper Dammeyer har bidraget med omfattende formid
lingsarbejde især inden for handicap- og rehabiliteringsom
rådet og har holdt utallige foredrag om handicappsykologi
ske emner på institutioner og bosteder for mennesker med
svære fysiske handicap.
Han har bidraget i alt med 89 publikationer, videnskabelige
artikler og en lang række bøger. I år udkommer en meget
vigtig bog på forlaget Springer, som nyudvikler udviklings
modeller for børn med blandt andet fysiske funktionsned
sættelser. Bogen præsenterer en bio-psyko-social forstå
else af det fysiske handicap og er baseret på den nyeste
psykologiske og medicinske forskning.
Han er en dedikeret underviser og en meget flittig fore
dragsholder til glæde for sine studerende, patientforeninger,
offentlige myndigheder, psykologer, læger, fysioterapeuter
og andre sundheds professionelle i hele landet”.
Dig er vi stolte af. Tillykke med prisen Jesper Dammeyer. Vi
er stolte af at måtte overrække dig den.
Tak
Jesper Dammeyer takkede for prisen og sagde blandt an
det: ”Det er en stor ære at komme med i rækken af modta
gere af Vanførefondens Forskerpris. Mit arbejde går ud på at
gøre opmærksom på levevilkår for fx mennesker med han
dicap. Vi har en stor offentlig sektor i landet, men vi forsker
ikke særligt meget i, hvordan det er at leve med funktions
nedsættelser. I min forskning har jeg beskæftiget mig med
personer med motoriske handicap og deres mentale trivsel

Ole Simonsen
og undersøgt diverse områder, som har at gøre med både
genetik, psykologi og socialforskning.
Jeg vil gerne give jer to eksempler, der viser nogle sammen
hænge, som man måske ikke lige tænker over, for at påpe
ge, hvordan fysiske handicap og psyke hænger sammen.
Fx viser undersøgelser, at ældre mennesker med balance
problemer er dårligere til at tænke og løse regneopgaver
end ældre uden balanceproblemer, når de går i ujævnt ter
ræn.
Jeg kan også give et andet eksempel med børn med cere
bral parese. Det findes en test for børn på ca. fire år, som
går ud på, at barnet skal løse en opgave ud fra en historie
om to børn. To børn leger med en bold. De gemmer bolden
i en taske. Så går det ene barn ud af lokalet, og imens tager
det andet barn bolden fra tasken og gemmer den i et skab.
Spørgsmålet til barnet er så, hvor vil barnet, som har været
væk, lede efter bolden, når det kommer tilbage. Nogle børn
med handicap kan finde på at svare, at bolden er i skabet.
Men det rigtige svar er tasken, da barnet ikke ved, at bolden
er blevet flyttet. Man mener, at denne test handler om evnen
til at sætte sig ind i andres tankegang, hensigter og følelser
– også kaldet Theory of Mind.
Mange børn med sproglige og kognitive funktionsnedsæt
telser har en forsinket udvikling af disse evner. Men det
gælder også nogle børn med cerebral parese. Hvorfor det?
En af de bedste forklaringer er, at det motoriske handicap
gør det vanskeligere for barnet at indgå i social interaktion
og kommunikation med andre, hvor man ved, at disse fær
digheder udvikles. Der er en tæt sammenhæng mellem det
fysiske, psykiske og sociale. Derfor er Vanførefondens støtte
til social deltagelse og deltagelse i samfundslivet et vigtigst
arbejde. Det er også vigtigt at forske i, hvad der gør det
svært for børn med handicap i sammenhænge med andre
børn, og det håber jeg, at min og mine kollegers forskning
kan bidrage med. Atter engang tak for prisen”.

| 09

Vanførefondens Opmuntringspris
Jens Holst, scleroseramt, næstformand i Scleroseforeningen og formand for Norddjurs Kommunes
Handicapråd er modtager af Vanførefondens Opmuntringspris 2015.

Jens Holst
Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Opmuntringsprisen”, der
er på 25.000 kr. Prisen overrækkes modtageren på fondens
årsmøde. Prisen uddeles til en person, som har gjort en
uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette dag
ligdagen for fysisk handicappede.
Årets modtager af Vanførefondens opmuntringspris er Jens
Holst, scleroseramt, næstformand i Scleroseforeningen og
formand for Norddjurs Kommunes Handicapråd.
Begrundelse for valget
Jens er 44 år og bor i Grenaa. Han har haft sclerose siden
1998 og sidder i kørestol. Han er oprindeligt uddannet i
butik og er tidligere distriktschef i en landsdækkende byg
gemarkedskæde. I dag er Jens førtidspensioneret som
følge af sclerose.
Jens har, siden sclerose blev en del af hans liv, dedikeret
sit liv til frivilligt arbejde i Scleroseforeningen. Men ikke nok
med det, han har gjort det til en mærkesag at være banner
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fører for tilgængelighed og har dermed bogstaveligt ændret
landskabet for mennesker med bevægelseshandicap.
I 2009 kørte han på ni dage fra Skagen til København i kø
restol under titlen ”ScleroseTour 2009”. Hele turens formål
var at sætte fokus på tilgængelighed i alle de byer, han kør
te igennem. Det gav et hav af medieomtaler, blandt andet i
Go’Morgen Danmark, og ændrede bybilledet i mange byer.
I 2012 lancerede Post Danmark deres pakkepostautoma
ter i hele landet, hvor borgere kan hente pakker uden for
posthusenes åbningstid – dog ikke af mennesker i kørestol.
Igennem 52 uger, svarende til 1 år, ringede Jens hver man
dag kl. 10 til Post Danmark og påpegede, at de ikke levede
op til bygningsreglementet. Post Danmark havde fået dis
pensation fra alle kommuner, men det stoppede ikke Jens.
Missionen lykkedes til glæde for mange bevægelseshandi
cappede og ældre. I dag er alle automater bygget om, så
de tilgodeser alle kørestolsbrugere og ældre.

I 2012 fik Mols-Linien nye færger til at sejle over Kattegat,
men færgerne havde ingen elevatorer, hvilket betød, at
restaurant- og kioskdækket ikke var tilgængeligt for køre
stolsbrugere. Det fik Jens til gentagne gange at kontakte
Mols-Linien, som i dag har bygget elevatorer på alle færger.
Og ikke nok med det, alle færger havde indbyggede stole,
som medførte, at kørestole ikke kunne komme til bordene.
Det er i dag – takket være Jens – ændret. I dag kan menne
sker i kørestol også sidde med familien i restauranten.

Tak
Jens Holst takkede for prisen og sagde blandt andet: ”Tak
for æren og tak for anerkendelsen.

Jens Holst var også drivkraften bag etablering af handicap
service på Grenaa Station. Man kunne komme på toget i
Århus, men man kunne som bevægelseshandicappet ikke
komme af toget i Grenaa, for der var ingen handicapservice;
det er der i dag.

Som formanden nævnte har jeg kørt i kørestol fra Skagen til
København. En lang tur hvor vi ønskede at sætte fokus på
den dengang nytiltrådte FN Handicapkonvention. På vores
Danmarkstur fra by til by, som var meget nøje planlagt,
lykkedes det med stor succes at få ændret på den fysiske
tilgængelighed i byer, i naturen og i det offentlige rum. Fx
har jeg nu “Min egen sti” i Skagen, der er det nordligste
sted i Danmark, hvor kørestolsbrugere kan få udsigt ud over
Grenen og havet. Mange steder var der arkitekter, der tilside
satte fx handicapparkeringspladser, fordi de mente, at de
var unødvendige.

Jens har dedikeret sit arbejde til at gøre landskabet tilgæn
geligt for mennesker med bevægelseshandicap. Og det er
ikke kun kommet ham selv til gode. Hans arbejde har haft
stor betydning for mange i kørestol eller med andre bevæ
gelseshandicap.
Jens kendes af alle som en arbejdsom, ihærdig person, der
altid arbejder for at sikre ligeværdige vilkår for mennesker
med handicap. Der er ingen tvivl om, at Jens Holst er den
rette person til at modtage Vanførefondens opmuntrings
pris. Bestyrelsen var i hvert fald ikke i tvivl.

Jeg er blandt mange ting også næstformand i Sclerosefor
eningen og står også i spidsen for vores ca. 800 frivillige,
der også gør en stor indsats for mennesker med handicap
over hele landet, og sammen flytter vi på tingene, så en del
af denne pris går også til dem.

Af sjove eksempler kan nævnes, at der i dagens Danmark
er politistationer og retssale, hvor kørestolsbrugere ikke
kan komme - men det er jo heller ikke slemt. Jeg mener, at
alle i et land bør kunne deltage og være med i samfundet til
lands, til vands og i luften. Formanden nævnte i sin beret
ning, at der var givet støtte til den vilde handicapidræt. Jeg
må så være en af de vilde, for jeg spiller selv kørestolsrugby,
blandt andet på landsholdet, og min egen klub har tidligere
modtaget støtte fra fonden, så jeres støtte gør en stor for
skel. Igen stor tak og jeres pris giver ekstra energi til at for
sætte med at kæmpe for mennesker med handicap”.
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Gæsteartikel
Af Jens Bo Nielsen, professor, Institut for Idræt
og Ernæring, Københavns Universitet
Vi mennesker er så forskellige, som vi er, fordi vi har
meget forskellige hjerner. Hjernen er blevet kaldt den
mest komplekse struktur i universet, og de mange mulige
forbindelser, den indeholder, er årsagen til de fleste af
vores forskelligheder. Nogle af os kan tænke meget dybe
tanker om, hvordan verden er indrettet, og andre kan spille
fodbold med en lethed og elegance, som nærmer sig poesi.
Og andre igen er født med en manglende evne til at bruge
en del af kroppen - eller styre kroppen på samme måde,
som de fleste af os gør. I de tilfælde taler vi om en medfødt
hjerneskade – at en del af de områder i hjernen, der er
ansvarlige for at styre kroppens muskler, er blevet påvirket
på den ene eller anden måde under udviklingen, og derfor
ikke fungerer ´normalt´ (hvad det nu end er).
Inden for lægevidenskaben kalder vi det for cerebral
parese, og de personer, der ”har” cerebral parese, kalder
vi almindeligvis for spastikere. Den lægevidenskabelige
reaktion er at tænke, at vi har med en sygdom eller et pro
blem at gøre, som vi som læger skal ”behandle” - cerebral
parese, og en hjerneskade er noget man kan rammes af og
derfor noget, vi føler en pligt til at gøre noget ved.
Men der er flere ting, der gør, at vi bliver nødt til at stoppe
op her og tænke os lidt bedre om: Først og fremmest er
det langt fra i alle tilfælde, at vi kan påvise en egentlig
hjerneskade. I rigtig mange tilfælde kan vi blot konstatere,
at vi har med et barn at gøre, der ikke udvikler sig motorisk
eller kognitivt på den måde, vi ser hos gennemsnittet, og vi
formoder derfor, at der er tale om en ”hjerneskade”. Men
hvor går grænsen mellem det normale og det unormale
her? Hvorfor er det ikke blot en del af den forskellighed,
som vores meget forskellige hjerner betinger? Er det hen
sigtsmæssigt, at vi udskiller denne gruppe mennesker og
sætter et stempel på dem, når vi taler om ”hjerneskade”,
”cerebral parese” og ”spastiker” frem for at inddrage dem i
vores normalitetsbegreb – som en af os?
Vi bliver nødt til i den forbindelse at sætte os ind i, hvordan
det er at være på den anden side og være den, der har
den såkaldte hjerneskade. Man er den, man er med den
krop og hjerne, man bliver født med, og man kender ikke
til noget andet og har derfor heller ingen erkendelse af
hjerneskaden.
Det er noget helt andet, end hvis man senere i livet får
en hjerneskade og oplever, hvordan ting, man tidligere
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Jens Bo Nielsen

mestrede, pludselig er uden for rækkevidde. Fødes man
med en hjerneskade, kender man ikke til, at noget kunne
være anderledes, og ”hjerneskaden” (hvad det nu end er)
er derfor en dybt integreret del af ens identitet. Det kan der
for nemt opfattes som et personligt angreb, når lægerne vil
rette på én, blot fordi man ikke lever op til deres forventnin
ger om, hvordan man skal være.
Uden at jeg vil foregive, at jeg kan sætte mig i en spastikers
sted, kan jeg sagtens forstå, når nogle spastikere føler det
som et uetisk overgreb på deres person, når vi som læger

prøver at behandle det, vi opfatter som senfølgerne af et
beklageligt uheld under svangerskabet, men som spastike
ren selv opfatter som sig selv.
Jeg tror, at det er vigtigt, at vi har den erkendelse, som
ovenstående er udtryk for med os, når vi som forskere og
læger møder mennesker med cerebral parese, men det
betyder ikke – slet ikke – at jeg mener, at vi så skal blande
os udenom og ikke gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem
så godt, som vi overhovedet kan. Tværtimod.
Som forælder ønsker jeg, at mine børn skal udvikle sig og
udnytte deres potentiale så godt, som det overhovedet
kan lade sig gøre. Det skal naturligvis være drevet af deres
lyst og deres interesser (og ikke mine), men jeg vil gøre alt,
hvad jeg kan for at støtte dem, så godt jeg kan. Jeg tror, at
det samme gør sig gældende for alle forældre, og jeg tror
også, at vi alle som enkeltindivider måler vores succes og
ultimativt vores oplevelse af lykke her i livet i forhold til, i
hvor høj grad vi får mulighed for at udvikle os og udnytte
de evner og den kunnen, vi har.
Jeg ser derfor intet forkert i at hjælpe de af os, der har
særlige udfordringer motorisk eller kognitivt til at finde
måder, hvorpå de kan udvikle deres hjerner og deres po
tentiale på den bedst mulige måde. Der er i min optik ingen
forskel på en hjerne med en hjerneskade og enhver anden
hjerne, hvad det angår. Det drejer sig blot om, hvordan vi
kan støtte udviklingen bedst muligt, og det er i vores alles
interesse at finde ud af det.
Og det er præcis det, vi har prøvet at gøre gennem det
samarbejde, vi har udviklet mellem Københavns Universitet
og Helene Elsass Center (www.elsasscenter.dk), og som
har ført til, at vi nu har etableret et egentligt forskningsmiljø
for forskning i cerebral parese ved Helene Elsass Center.
Grundtanken i vores arbejde er at overføre viden fra
forskningen så hurtigt og effektivt som muligt til en effektiv
praktisk indsats for at styrke den motoriske, kognitive og
personlige udvikling hos børn og voksne med cerebral
parese med henblik på at hjælpe dem til at opnå så stor
livskvalitet som overhovedet muligt.
Grundforskningen på Københavns Universitet er derfor tæt
forbundet med den mere praktisk orienterede forskning på
Helene Elsass Center, der igen er tæt forbundet med den

udvikling af behandling og praktiske tiltag for at hjælpe
børn og voksne med cerebral parese, der foregår i den
øvrige del af centeret. Centeret har også tætte forbindelser
med både hospitaler og kommuner for at kunne kommuni
kere og drage nytte af hinandens viden og erfaring.
Den videnskabelige kongres, som vi netop har arrangeret i
København for The European Academy of Childhood Disa
bility (EACD; www.eacd.org), illustrerede på mange måder
det, vi arbejder med og forsøger at opnå. Sloganet for kon
gressen var ”New ways – new moves” og er et udtryk for,
at vi mener, at der er et behov for netop at finde nye veje til
at hjælpe mennesker med cerebral parese. De nuværende
behandlingsmetoder har til fulde vist, at de er utilstræk
kelige, og vi har derfor brug for at finde nye indfaldsvinkler,
nye måder at se tingene på og nye ideer til, hvad vi kan
gøre bedre. Vi har fokus på fire områder i vores forskning,
og de fremgik også af kongressen: Vores hjerne forandrer
sig løbende livet igennem, og vi begynder nu at forstå,
hvordan den gør det, og hvordan vi bedst kan hjælpe den
til at forandre sig på den mest hensigtsmæssige måde.
Den viden prøver vi på at få udmøntet i konkrete praktiske
måder at lave læring, træning og behandling på. Vi begyn
der også at forstå mere og mere om, hvordan vores daglige
bevægelser, vores fysiske aktivitet og alt det, vi spiser,
påvirker vores hjerne og hjælper den til at ændre sig. Vi har
også nu en meget bedre forståelse end for få år siden af,
hvordan hjernens kognitive funktioner spiller sammen med
sanserne og hjernens styring af vores bevægelser - og vi
kan nu se, at ingen af delene er isolerede, men bliver nødt
til at indgå i en samlet forståelse for, at vi kan hjælpe børn
og voksne med cerebral parese bedst muligt. Det er hele
mennesker, vi har med at gøre, og vi bliver nødt til at have
en forståelse af, hvordan kognitive funktioner og følelser
påvirker bevægelser for at kunne hjælpe bedst muligt.
Sidst - men vigtigt – skal vi have åbnet øjnene for de fan
tastiske muligheder nye teknologier giver os for at hjælpe
rigtig mange mennesker i hverdagen. Smartphone- og
internetteknologi gør det nu muligt at nå ud til mennesker i
deres eget hjem, hvor vi kan hjælpe dem i dagligdagen på
måder, der for ganske få år siden var utænkelige. Det giver
alt sammen løfte om, at vi kan opnå det, vi alle gerne vil: At
finde måder hvorpå vi kan sikre, at vi alle, uanset hvilken
hjerne vi er født med, kan udvikle os og få så mange mulig
heder og glæder, som livet kan tilbyde.
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Der må kunne gøres noget!
Forfatteren og journalisten Poul Smidt er i færd med at skrive en biografi om Viggo Kampmann,
som for 60 år siden stiftede Vanførefonden. På årsmødet fortalte han om stifteren, som var
socialdemokrat og både har været finansminister og statsminister.
Ifølge Poul Smidt var Vanførefonden den fond, der betød al
lermest for Viggo Kampmann, som var involveret i meget frivil
ligt arbejde. Han stiftede Vanførefonden i 1955 sammen med
den daværende landsformand for Landsforeningen af Vanføre,
bogtrykkeren Frederik Knudsen, som var en fremragende lob
byist. De var gode venner og havde begge to en meget stor
viden om sociale forhold.
Fondens formål var at påvirke politikerne til at indføre forbed
ringer til gavn for mennesker med handicap, som dengang
ofte boede på institutioner og havde svært ved at finde arbej
de. Egnede boliger var en mangelvare, og behovet for hjælp
var stort.
Viggo Kampmann tog midler i brug, som i dag næppe kunne
lade sig gøre: ” Viggo Kampman var i 1955 landets finansmini
ster, og han sendte opfordringer om at støtte Vanførefonden til
en bred skare og på finansministerens brevpapir! Ligesom han
gav sig selv en dispensation fra ministerembedet til at udføre
frivilligt arbejde samt indførte skattefradrag for bidrag til fonde
og foreninger med et velgørende formål”, sagde Poul Smidt.
Projekter og ideer var der nok af. Viggo Kampmann deltog fx
meget aktivt i forbedringer på Egmont Højskolen og arbejdede
på at få bygget en moderne svømmehal på skolen, som dog
først for nylig er blevet en realitet.
Populær og intelligent minister
I samtiden var Viggo Kampmann en af landets mest populære
politikere, og i perioden havde socialdemokraterne 41% af
mandaterne i Folketinget. Han var finansminister fra 1953 til
1960, hvor han blev statsminister, da H.C. Hansen døde, og
var statsminister i to år.
I den tid begyndte folk at se fjernsyn, et nyt medie, som hur
tigt bredte sig over det ganske land. Men Viggo Kampmann
var ikke tv-egnet, fordi han plirrede med øjnene. Hans succes
skyldtes saglighed. ”Han var særdeles aktiv med at opbygge
velfærdsstaten og havde gode skudsmål fra alle omkring ham
i den politiske verden. Han var lynende intelligent og også
anerkendt af sine modstandere. Han indførte velfærdsstaten.
I min kommende bog vil jeg give et retvisende portræt af ham
og hans betydning”, sagde Poul Smidt.
En knust fod satte tanker i gang
Poul Smidt understregede, at det sensationelle heller ikke skal
skjules. Viggo Kampmann var i perioder maniodepressiv. Han
sagde selv, at han i de lige årstal var i et højt stemningsleje
og i et depressivt leje i ulige år. Viggo Kampmann havde stor
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hjælp i sine ansatte og i sin familie. Nogle gange havde han
brug for lidt ro og boede i al hemmelighed i en hytte tilknyt
tet Egmont Højskolen, og når nogen sagde, at de havde set
Viggo Kampmann på stranden, så svarede man fra højskolens
side, at det nok bare var en mand, der lignede ham.
Viggo Kampmann var ikke særlig meddelsom om sin psyki
ske sygdom, men det var han med sin fysiske sygdom. Han
havde et stift fodled og var ”15% handicappet” på grund af
en ulykke på en færge på vej mod Færøerne, hvor han fik
knust sin hæl, da han faldt ned af en trappe. Fodskaden kom
til at give ham et indblik i mennesker med handicap og deres
levevilkår, da han kom en del på det daværende ortopædiske
hospital, hvor han fik opereret foden, og hvor mange med
handicap havde deres gang.
Dygtig og fremsynet politiker
Viggo Kampmann havde et stort personligt mod og politiske
visioner, fx var det hans ide, at folkepension skulle være for
alle, og han havde også ideer om at indføre kildeskat og op
rette en datacentral.
Under besættelsen var han modstandsmand og samlede pen
ge ind og skaffede vigtige oplysninger til englænderne. Flere
af disse ting er først kommet frem mange år efter hans død.
”Hans to år som statsminister hører man sjældent om, når
man taler om landets statsministre, men det skyldes nok den
korte periode, og at hans betydning er langt stærkere i perio
den som central embedsmand og godt syv år på finansmini
sterposten. Han sagde selv: ”Jeg er reformator, ikke politiker”,
sluttede Poul Smidt.
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Den uafhængige revisors
erklæringer
Til fondsbestyrelsen i Vanførefonden
Påtegning af årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for
regnskabsåret 1. april 2014 - 31. marts 2015, der omfat
ter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt
regnskabspraksis. 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 årsregnska
bet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen
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,
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregn
skabet. 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 konklu
sion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs
mæssige 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
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisen
de billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter
for regnskabsåret 1. april 2014 – 31. marts 2015 i overens
stemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærk
somheden på, at fondens udlån er værdiansat til udlåne
nes nominelle værdi på 14.097.122 kr. med fradrag af en
reservation til imødegåelse af tab på 3.535.308 kr., eller i alt
10.561.814 kr.
Lånenes reelle værdi, herunder tilstrækkeligheden af reser
vationen 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 end
videre til omtalen i note 4.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel
sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger
i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledel
sesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 26. maj 2015
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor

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.

Fremtiden
Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i
2015/16 i overensstemmelse med den fastlagte uddelings
politik.

Årets resultat og økonomiske stilling
Årets resultat før uddelinger udgør 3.079.598 kr. mod
3.160.622 kr. i 2013/14.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begiven
heder, der skønnes at have betydning for årsregnskabet for
2014/15.

Fondens bundne kapital pr. 31. marts 2015 udgør
134.693.195 kr. mod 117.289.631 kr. pr.
31. marts 2014.
Uddelinger
Fonden har i lighed med tidligere år modtaget et stort antal
ansøgninger bl.a. fra institutioner, foreninger og enkeltper
soner om støtte.
Årets uddelinger udgør 4.787.671 kr. mod 4.365.595 kr. i
2013/14.
Dispositionskontoen pr. 31. marts 2015 udgør 1.530.515 kr.
efter ovennævnte uddelinger.

Bestyrelsen
Pia Gjellerup				formand
Susanne Olsen
næstformand
Mogens Gyde
kasserer
Anders J. Andersen
Chr. Bojsen-Møller
Thomas Børner
Erna Christensen
Hanne Bech Hansen
Ole Simonsen
Michael Bove
På Vanførefondens årsmøde den 26. maj 2015 vil forman
den aflægge årsberetning, der ligeledes vil blive trykt og
offentliggjort.
København, den 26. maj 2015
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Resultatopgørelse
Note

2014/15

2013/14

Renter og udbytter		

3.261.113

3.726.148

Tilbageførte bevillinger		

469.089

119.694

Indtægter
Indgåede bidrag		

Indtægter i alt		

100.400

3.830.602

135.201

3.981.043

			
Omkostninger			
Gager og administrationsbidrag		
Husleje m.v.		

269.328

Forvaltningsafgift		

101.128

21.294

289.379
114.252
40.000

Kapitalpleje		

126.032

106.261

Kontorholdsomkostninger		

122.909

160.216

Omkostninger i alt		

751.004

820.421

Resultat før skat		

3.079.598

3.160.622

Revision og regnskabsmæssig assistance		
		

110.313

110.313

2

0

0

Årets resultat		

3.079.598

3.160.622

Skat af årets resultat

		
Forslag til resultatdisponering			
Årets resultat		

Overført overskud		

3.079.598

3.277.649

3.160.622
4.493.688

Kursregulering, disponible obligationer		-39.061	-11.066
Kursregulering, bundne obligationer og aktiver, overført fra grundkapitalen

0

0

6.318.186

7.643.244

		
Til disposition		

			
Der fordeler sig således:			
Bevilgede uddelinger

3

Overført til disponibel kapital		

4.787.671

1.530.515

4.365.595
3.277.649

			

		
6.318.186
7.643.244
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Balance

Note

2014/15

2013/14

AKTIVER			
Bundne aktiver
Udlån

4

10.554.232

10.596.040

Obligationer		

70.578.739

93.884.960

Udlån og værdipapirer i alt		

134.584.834

116.017.564

Likvide beholdninger		

126.078

1.272.067

Værdipapirer
Investeringsforeninger		

53.451.863

Overføres til disponible aktiver		

-17.717

11.536.564

0

			
Bundne aktiver i alt		

134.693.195

117.289.631

			
Disponible aktiver			
Udlån

4

7.587

Obligationer		

2.891.430

0

0

Likvide beholdninger		

4.027.712

Tilgodehavende udbytteskat		

133.518

Materielle anlægsaktiver

5

Andre tilgodehavender		

11.987

450.820

222.578

3.873.705
204.512
13.770

			
		
Overføres fra bundne aktiver		

4.842.215
17.717

6.995.404
0

			
Disponible aktiver i alt		

4.859.932

6.995.404

			
AKTIVER I ALT		

139.553.127

124.285.035

			
PASSIVER
Egenkapital			
Fondens kapital			
Grundkapital

Kursreguleringsfond

6
7

115.927.205

10.671.990

111.067.815
6.204.104

			
Bunden kapital		
Disponibel kapital		

126.599.195

1.530.515

117.271.919

3.277.649

			
Fondens kapital i alt 		

128.129.710

120.549.567

			
Gældsforpligtelser			
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud		

3.317.816

3.724.000

Anden gæld

8

8.094.000

0

Gældsforpligtelser i alt		

11.423.417

3.735.468

PASSIVER I ALT		

139.553.127

124.285.035

Skyldig A-skat m.v.		

11.601

11.468
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Noter
1

Anvendt regnskabspraksis		
Årsrapporten for Vanførefonden for 2015 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:

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
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, der kan henføres til fondens bundne kapital, føres på kursreguleringsfond under
fondens bundne kapital. Kursreguleringer vedrørende værdipapirer, der kan henføres til fondens disponible kapital, føres på den
disponible 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 ud
delinger indtægtsføres i resultatopgørelsen.
Anden gæld måles til nettorealisationsværdien.

2

Årets resultat før uddelinger m.v.
Fondens skattepligtige indkomst udløser ikke betaling af skat.
Der er ikke betalt skat i regnskabsåret.

3

Uddelinger
Fonden har i 2014/15 foretaget eller givet tilsagn om tilskud i henhold til fondens formål med 4.787.671 kr., som specifi
ceres således:

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

20.000

Brande Baptistkirke		

30.000

Bonderup Kultur- og Fritidscenter

*

Bredfjed Grundejerforening		
Bregnør Bådelaug

Dansk Blindesamfund
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*
*

30.000
30.000
20.000

130.625

3

Uddelinger (fortsat)
Dansk Handicap og Idræts Forbund

*

120.000

Ensted Idrætsanlæg		

45.000

Dansk Skole Idræt		

Fonden Bruunshaab Gamle Papfabrik

*

Faaborgegnens Efterskole

*

Gislev Forsamlingshus

*

Herstedøster Forsamlingshus

*

Frederiksberg Handicap-Idræt		
Gigtforeningen - Sano		
Handicapklubben Odense
Langå Kulturhus
Lemming IF

Låsby Hallen

Parkinsonforeningen
Skals Skytteforening

Støttepunkt for udeliv

*
*
*

30.000
30.000
18.000
50.000
26.000
20.000
28.000
30.000
50.000
25.000

*

100.000

*

43.800

*
*

34.813

50.000

Visborg Husflidsforening		

30.000

Aabenraa Handicap Idrætsforening

28.000

Ørslev Forsamlingshus

*
*

Aakjærselskabet - Jenle		
Århus Rolling Devils

*

30.000
60.000
82.129

1.191.367

Sociale, humanitære og velgørende formål
Personlegater		900.000
Handicap Art Festival		

LAVUK		

30.000

50.000

980.000

Ferierejser og hjælperes deltagelse arrangeret heraf
Egmont Højskolen		

217.000

Handicappede børns ferie		

60.000

Foreningen Lesbos-Tur-Retur

*

Handi-K @ Kommunkationslinjen		
Handi-K @ Kreativlinjen		
Rejsegruppen

45.000
6.000
6.000

*

10.000

*

200.000

Foreningen for ATAKSI/HSP		

20.000

ISAAC Danmark		

30.000

Rejsegruppen af 1985		

10.000

354.000

Sygdomsbekæmpende formål og forskning samt oplysning
om de vanføres problemer og vanførearbejdet
Camilla Marie Larsen

DHF		1.611.740
Integrated Dance Explorations

*

Rygmarvsskade

*

Rygmarvsskade i Danmark

*

SUMH		

65.450
150.000
33.000

27.114

2.137.304

Opmuntringspris			25.000
Forskerpris			100.000
			4.787.671
* Bevilgede tilskud, der ikke er udbetalt ultimo regnskabsåret.
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4

Udlån

		
Udlån foretaget før 4. september 2001, bundne aktiver

		

Udlån foretaget efter 4. september 2001, disponible aktiver			

14.089.436
7.586

			
Udlån i alt			

14.097.022

		
Udlånene sammensætter sig således:
Udlån som forrentes og afdrages:		
Lån med rente, med pant		

Lån med rente, uden pant		

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

7.445.986
28.570

441.500

6.173.480

Privatlån uden pant			

7.474.556

6.614.980
7.586

			14.097.122
Hensat til eventuelle tab på udlån			-3.535.308

		
			10.561.814

		
Udlånene på nominelt 14.097.022 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 41.808 kr.

5

Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. april 2015

Driftsmateriel og inventar

Edb-udstyr

0

0

Tilgang

69.143

I alt

17.217

86.360
0

Kostpris 31. marts 2015

69.143

17.217

86.360

Ned- og afskrivninger 1. april 2015

69.143

17.217

86.360

Ned- og afskrivninger 31. marts 2015

69.143

17.217

86.360

0

0

0

Afskrivninger

0

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2015

0

0

			
Grundkapital

6

		
Grundkapital 1. april 2014			

111.067.815

Realiserede kurstab, bundne obligationer overført fra kursreguleringsfond		

1.389.437

Modtagne arvebeløb			

Realiserede kursgevinster, aktier overført fra kursreguleringsfond			

3.984.610
874.765

			117.316.627
Den bundne kapital modsvares af bundne aktiver. Fonden har købt værdipapirer 30. marts 2015, som indgår i de bundne ak
tiver pr. 31. marts 2015, men som først afregnes efter balancedagen, jf. note 8. Som følge heraf overstiger de bundne aktiver
den bundne kapital pr. 31. marts 2015 med et tilsvarende beløb.
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7

Kursreguleringsfond

		
Obligationer:		
Saldo den 1. april 2014		

Kursregulering i 2014/15		

3.539.416
980.855

Realiserede kursgevinster overført til grundkapital		-1.389.437

3.130.834

			

Aktier:		
Saldo den 1. april 2014		

Kursregulering i 2014/15		

2.664.688

5.751.225

Realiserede kursgevinster overført til grundkapital		-874.765

7.541.178

			10.672.012

8

Anden gæld
Regnskabsposten vedrører køb af værdipapirer inden balancedagen, som først afregnes efter balancedagen.
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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
2012
2013
2014

1998
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Poul Østergaard (arkitekt)
Fin Biering-Sørensen (overlæge, dr. med.)
Morten Haugland (adjunkt, ph.d)
Forskergruppen:
Hans Clausen (lektor, lic.pæd.)
Birgit Dyssegaard (amtspsykolog, cand.psych.)
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., cand. med.)
Thomas Graven–Nielsen (professor)
Jens Bo Nielsen (professor)
Jesper Dammeyer (cand. psych., ph.d.)

2015

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
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
Villy Villadsen (træner Black Wolfes, Skive)
Jacob Nossell (komiker, multikunstner
og journalistelev)
Jens Holst (næstformand i
Scleroseforeningen og formand for
Norddjurs Kommunes Handicapråd)

Repræsentationer
Vanførefondens repræsentation
i bestyrelser og udvalg:
Christianehøj
Egmont Højskolen
Hou Søsportcenter

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

Vanførefondens
repræsentantskab

Formand, fhv. finansminister
Pia Gjellerup
Dalgas Boulevard 50
2000 Frederiksberg

Regionsmedlem
Abbas Razvi, B
Emtedalen 34
2730 Herlev

Næstformand, landsformand i Dansk Handicap Forbund
Susanne Olsen
Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Sekretær
Birgitte Kauffmann
Stoltenbergsgade 1
1576 København V

Kasserer, Senior adviser, associated partner at Reliance A/S
Mogens Gyde
Ørnebakken 68
2840 Holte
Jurist Anders J. Andersen
Keidamsvej 7
4760 Vordingborg
Advokat Chr. Bojsen-Møller
Amerika Plads 37
2100 København
Redaktør Michael Bove (udtrådt af bestyrelsen 26. maj 2015)
Floravej 13
3480 Fredensborg
Kommitteret Thomas Børner
Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
Hovedkasserer i Dansk Handicap Forbund
Erna Christensen
Højgårdstoften 67
2630 Taastrup
Fhv. politidirektør Hanne Bech Hansen
Nordkrog 31
2900 Hellerup
Overlæge Ole Simonsen
Spangvej 44
9760 Vrå

Vanførefondens sekretariat
Jan Lind-Hansen
Vanførefonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V
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Vicedirektør
Carsten Andersen
Philip Heymans Alle 1
2900 Hellerup
Filminstruktør
Erik Clausen
Enghave Plads 14
1670 København V
Overlæge
Fin Biering-Sørensen
Øster Farimagsgade 30, 1. th.
2100 København Ø
Fhv. departementschef
Finn Mortensen
Enghaven 14
4000 Roskilde
Landsformand
Flemming Bay-Jensen
Torvegade 136 B
6700 Esbjerg
Generalsekretær/CEO
Gitte Seeberg
Svanevej 12
2400 København NV
Overlæge
Gunnar Schiøler
Jagtvej 208, 2. tv.
2100 København Ø
Fhv. politidirektør
Hanne Bech Hansen
Nordkrog 31
2900 Hellerup
Landsdommer
Hans Henrik Brydensholt
Heibergsgade 18, 4. th.
1056 København K

Direktør
Hans Jørgen Jensen
Egholmvej 15
2830 Virum

Adm. chef
Karl Vilhelm Nielsen
Sandagerhusvej 107
3100 Hornbæk

Direktør
Peter Leschly
Udbyhøjvej 107
8930 Randers NØ

Direktør
Helge Barnewitz
Svalevej 2
3400 Hillerød

Ældrerådsformand
Kirsten Feld
Algade 39 3. tv
4000 Roskilde

Centerleder for DUKH
René Skau Björnsson
Lykkenshøj 66
8220 Brabrand

Fhv. borgmester
Henrik Holmer
Kalvehave Mark 12 A
4771 Kalvehave

Tidl. regionsrådsformand
Kristian Ebbensgaard
Ærøvej 21
4600 Køge

Fhv. minister
Sonja Mikkelsen
Junivej 35
8210 Århus V

Formand, sundhedsfaglig konsulent
Helle Ulrichsen
Vemmetofte Alle 29
2820 Gentofte

Hovedbestyrelsesmedlem
Lau Rosborg
Holmbladsgade 70
2300 København S

Fhv. rektor
Sven Caspersen
Duebrødrevej 6
9000 Aalborg

Direktør
Ib Bjerring Nielsen
Hvidsværmervej 40
2610 Rødovre

Direktør
Lene Jensen
Blekinge Boulevard
2630 Taastrup

Fhv. formand for Folketinget, direktør
Svend Jakobsen
Hvidestensparken 3 G
2630 Taastrup

Fhv. sekretær Vanførefonden
Inge Moustgaard
Skolekrogen 32
3500 Værløse

Landsformand
Lone Møller
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Fhv. amtsborgmester
Søren Eriksen
Kalundborgvej 6
4281 Gørlev

Vicedirektør
Inger-Marie Bruun-Vierø
Nørre Søgade 37 C 7, tv.
1370 København K

Direktør
Mette Holst
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Fhv. kirke-og kommunikationsminister
Torben Rechendorff
Ørbækgårds Allé 623
2970 Hørsholm

Direktør
Johannes Due
St. Kongensgade 92 B, 2. tv.
1264 København K

Journalist
Mogens Gyde
Ørnebakken 68
2840 Holte

Koncerndirektør
Tue Byskov Bøtkjær
Foss Alle 1
3400 Hillerød

Tidl. amtsborgmester, bestyrelsesformand
Johannes Flensted-Jensen
Alleen 33
8660 Skanderborg

Direktør
Mogens Wiederholt
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Socialrådgiver
Viggo Rasmussen
Horndrupvej 13
8660 Skanderborg

Senior Adviser
Jørgen Estrup
Strandgade 12B, 1
1401 København K

Fhv. kommunikationsdirektør
Nels Petersen
Pilevej 11
3400 Hillerød

Professor
Kai Lemberg
Sundvænget 9
2900 Hellerup

Fhv. rigsantikvar
Olaf Olsen
Strevelshovedvej 2, Alrø
8300 Odder

Direktør
Kaj Dreijer
Digevej 22
4872 Idestrup

Fhv. borgmester
Ove E. Dalsgaard
Egebjerghuse 32
2750 Ballerup

| 31

Vedtægter

Bestyrelsen har indsendt ansøgning til Civilstyrelsen
om ændring af vedtægterne i forhold til valg af revisor.

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 med
lemmer, der sammensættes på følgende måde:
Fondens formand udpeges af repræsentantskabet efter
indstilling fra bestyrelsen, et medlem udpeges af social
ministeren, to medlemmer udpeges af bestyrelsen for
SAHVA-fonden, tidligere (Samfundet og Hjemmet for Van
føre), fire medlemmer udpeges af hovedstyrelsen for Dansk
Handicap Forbund, tidligere (Landsforeningen af Vanføre)
og indtil fire medlemmer udpeges af fondens repræsen
tantskab.
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 næstforman
den eller kassereren, hver for sig i forbindelse med yderli
gere et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele
prokura.

§ 5.
I forbindelse med fondens daglige drift kan bestyrelsen
nedsætte arbejdsudvalg, der konstituerer sig selv, og som
ved specielle opgaver kan suppleres med medlemmer af
repræsentantskabet eller andre med ekspertviden. Besty
relsen 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 bety
dende 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 dags
orden for årsmødet, sker ved bestyrelsesformandens foran
staltning med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse.
Et repræsentantskabsmedlem har ret til at få et bestemt
emne behandlet på årsmødet, såfremt han skriftligt fremsæt
ter 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 bestyrel
sesmøder, der indkaldes af formanden med 14 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næst
formanden og yderligere mindst 5 medlemmer er til stede.
Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stem
merne lige, gør formandens eller i hans forfald næstforman
dens stemme udslaget.
I en af formanden autoriseret protokol optages en kort beret
ning om forhandlingerne, som godkendes af bestyrelsen på
næstfølgende møde.
§ 9.
Fondens regnskab revideres af den på årsmødet valgte
statsautoriserede revisor. En af bestyrelsesformanden autori
seret 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 ordi
nære 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 vær
dipapirer 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.
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§ 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 besty
relse:
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

Vanførefonden

Vanførefonden, Sekretariatet
Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V • Tlf: 33 13 48 38
info@vanfoerefonden.dk • www.vanfoerefonden.dk

