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Årsberetning               
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 handicap-
pede medborgere, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige.

Vanførefonden har i mere end 50 år støttet initiativer, som gennemgribende har 
været med til at forbedre vilkårene for fysisk handicappede i Danmark.

for Vanførefonden 2006/2007



Formandens beretning 
Af formand Palle Simonsen

Vanførefonden har i regnskabsåret 2006/2007 givet tilskud til 64 projekter. Fonden har 
uddelt 4.703.000 kr. mod 4.065.000 kr. året før. I lighed med tid ligere år, nævnte Palle 
Simonsen et lille udpluk af de projekter Vanførefonden har støttet.
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Uddelinger til idræt, studieture 
og en teaterforestilling

Dansk Handicap Idræts Forbund er allerede i gang med 
forberedelserne til De Paralympiske lege 2008, og til det 
formål har vi ydet 50.000 kr.

De årlige studierejser for eleverne på Egmont Højskolen går 
i år bl.a. til Malta, Rom og Barcelona, og her har vi givet et 
tilskud på 170.000 kr. Egmont Højskolens studierejser er et 
obligatorisk tilbud til eleverne og har som formål at fremme 
handicappede elevers evne og lyst til bl.a. at gøre sig gæl-
dende i international sammenhæng samt lære de praktiske 
forhold ved en udlandsrejse.

Glad Teater er en nyskabelse, idet målet er at uddanne 
professionelle skuespillere med funktionsnedsættelse til at 
kunne indgå i teater og fi lmbranchen på lige fod med ikke 
handicappede skuespillere. 
I juni i år får forestillingen ”Snedronningen” premiere i 
TV Glads nye sal i København. Forestillingen er teatrets 
første produktion, og den er samtidigt startskuddet til et 
professionelt  teater med både fysisk handicappede og 
udviklingshæmmede skuespillere i Danmark.  Planen er, 
at  opførelserne skal spænde fra eksperimenterende teater, 
små monologer og store musikforestillinger og være af høj 
kunstnerisk kvalitet.  Dette spændende projekt har vi støttet 
med 50.000 kr.

Uddannelse 
Danske Studerendes Fællesråd ønsker at sætte større 
fokus på studerende med handicap og deres forhold på 
de mellemlange- og lange videregående uddannelsesinsti-
tutioner. Med dette informationsprojekt forventer rådet at 
medvirke til at fjerne nogle af de barrierer, de studerende 
med handicap møder på deres studium. Her har støtten 
været på 65.000 kr.
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Talegengivelse
Et meget spændende projekt er videreudvikling af et program 
til talegenkendelse. Systemet, der hedder ”Dictus”, kan bl.a. 
benyttes af personer, som har nedsat funktionsevne i arme 
eller hænder, og derfor har svært ved at bruge et tastatur. 
Det fungerer på den måde, at personen taler til compute-
ren, der efterfølgende oversætter talen til tekst. Den første 
version af programmet rummer kun få basale funktioner og et 
begrænset ordforråd, og der er fortsat mange funktioner, der 
ikke kan styres af stemmen. Fondens støtte til projektet er på 
335.000 kr., og når programmet er færdigudviklet, vil prisen 
for den enkelte handicappede være yderst begrænset. 

Ferierejser
Den overvejende del af vores uddelinger er – som sædvan-
lig – gået til ferier og rejser for handicappede.
Dansk Handicap Forbund har modtaget 2 mio. kr. til ferie-
ophold for fysisk handicappede på deres feriecenter Sct. 
Knudsborg på Fyn. Ferieophold for handicappede børn ar-
rangeres heldigvis af fl ere institutioner, og vi har givet støtte 
til henholdsvis ”Handicappede børns ferier”, ”ASF- Dansk 
Folkehjælp” og ”Ungdommens Røde Kors”.

Tilgængelighed og ombygninger
Igen i år har ansøgninger om forbedring af tilgængelighed 
i almindelighed været med på samtlige bestyrelsesmøder.  
Der er givet  støtte til tolv handicaptoiletter, og der bevilges 
typisk 25.000 kr. til et handicaptoilet. Fonden har bevilget 
205.000 kr. til elevatorer og lifte, og i den forbindelse kan 
jeg nævne, at vi udelukkende yder støtte til lifte, hvis mulig-
heden for elevator ikke er tilstede. 

Sports- og idrætsklubber 
Sports- og idrætsklubber har modtaget støtte til indkøb af 
f.eks. el-hockeystole, rugby-stole, og et enkelt billardbord 
er det da også blevet til.  I alt er sport og idræt støttet med 
207.000 kr.

Personlegater
Som sidste punkt vedrørende uddelinger vil jeg nævnte 
personlegater til enkeltpersoner. Støtten søges til ferier, 
daglige fornødenheder, PC’ere, vaskemaskine eller blot 
som opmuntring i hverdagen. I beretningsåret har vi støttet 
138 personer med i alt 395.000 kr.

Indtægter og arv
På indtægtssiden har modtagne arvebeløb gennem tiden 
været med til at øge fondens formue, og i beretningsåret 
har vi modtaget 640.000 kr. 
Udover de 640.000 kr. som er gået direkte ind i fondens 
formue, har vi modtaget 3.4 mio. kr.  i en ny fond, der hed-
der ”Marie, Jørgen og Gudrun Werners fond”. 
Fondens formål er, at støtte de aktiviteter Vanførefonden til 
enhver tid måtte sætte i værk. Uddeling af midler vil blive 
bevilget på vores bestyrelsesmøder i lighed med uddelin-
ger fra ”Grete Levins Fond”. 
Modtagne bidrag, som indgår direkte på den konto vi ud-
deler fra, er i år på 1.350.000 kr. heraf udgør de 900.000 kr. 
Tips- og lottomidler.
Med hensyn til udgiftssiden vil jeg udelukkende nævne, 
at vi heller ikke i dette år har måtte notere et eneste tab 
på udlån. Øvrige tal fra regnskabet vil jeg overlade til kas-
sereren. 

Flyttedag for sekretariatet
Som det er fremgået af tidligere informationer, er Vanføre-
fondens sekretariat fl yttet til nye lokaler. Efter mange gode 
år hos Center for Ligebehandling i København i den indre 
by, skulle centret udvide, og vi måtte derfor se os om efter 
et nyt kontor. 
Det lykkedes os at leje os ind hos Sahva på Østerbro. Det 
er vi meget glade for, og der kan naturligvis også herigen-
nem opnås nogle  positive synergier, da Sahvafonden 
og Vanførefonden har mange ansøgninger fra de samme 
grupper.
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Forskerprisen er på kr. 100.000. Hvert år henvender Vanføre-
fonden sig til landets universiteter og forskningsinstitutioner og 
anmoder om forslag til kandidater til forskerprisen og hvert år 
kommer der mange gode forslag. Gunnar Schiøler havde atter 
den store glæde at uddele forskerprisen og sagde bl.a.

”Vanførefonden har siden sit  40-årsjubilæum uddelt en forsker-
pris, og ifølge statistikken er det 14. gang, at vi uddeler prisen. 
Dagens modtager er forsker nr. 20, som vi har kunnet takke med 
forskerprisen. Modtagerne har været forskere ved fem universi-
teter og et par forskningsinstitutioner. Blandt prismodtagerne har 
der været forskere inden for 10-12 forskellige fag og (mindst) 20 
specialområder.
Det viser lidt om, hvor bredt forskningen i handicapforhold er 
baseret. Forhåbentlig kan vi fortsat bidrage til, at denne interesse 
fastholdes og gerne udbredes endnu mere.

Og dermed ikke mere om dette, men i stedet over til den egen-
tlige anledning til, at jeg står her – uddelingen af Vanførefondens 
forskerprispris 2007.

Forskerprisen gives til forskere, der gennem deres indsats har 
medvirket til at gøre tilværelsen lettere for handicappede. Også 
i år har vi haft indstilling af fl ere meget kvalifi cerede forskere, 
og priskomiteens valg er faldet på Lektor John Rasmussen, der 
arbejder på Institut for Maskinteknik på Ålborg Universitet. John 
Rasmussen blev uddannet som ingeniør fra samme universitet i 
1989 og har haft sin professionelle karriere der lige siden. Det er 
også her, han med sin forskergruppe har udviklet ”the AnyBody 
Modeling System”, som har ført til, at Ålborg universitet har ind-
stillet ham til Vanførefondens Forskerpris

Kære John Rasmussen. Når man læser universitetets indstilling 
og studerer dit omfattende curriculum, er det let at se, at du har 
gjort dig fortjent til hæder. AnyBody-projektet er noget ganske 
enestående – specielt set med en gammeldags ortopædkirurgs 
øjne. 

Anatomien har været genstand for lægers, kunstneres, idræts-
folks og egyptiske balsamørers interesse og opmærksomhed i 
årtusinder, og vi kan i dag nøje beskrive både den klassiske ana-
tomi og de fysiologiske forhold helt ned til molekylært niveau. Vi 
bruger denne viden i vores mange forskellige aktiviteter, men ret 
beset har vi ikke været særligt kyndige på de mange kræfter, der 
udløses i kroppen, når musklerne tages i brug, eller de kræfter, 
der påvirker knogler og led. Og vi har specielt ikke haft særligt 
gode metoder til at beskrive og måle den slags. 
Men det er der jo heldigvis nogen, der vil og kan gøre noget ved! 
Blandt andet dygtige ingeniører, som kan tænke og beregne på 
en helt anden måde end de lige nævnte professioner. Og du er en 
af dem, der er nået længst.

Du og de medarbejdere, du har samlet, har skabt det, I benæv-
ner The AnyBody Modeling System. Det er et helt enestående 
værktøj til analyse af de enkelte elementer i det samlede system 
af muskler og knogler. Systemet kan beregne muskelkræfter, 
ledreaktioner, muskelstofskifte, det mekaniske arbejde, ydeevne 
og meget andet for en given bevægelse eller kombination af be-
vægelser. Dertil kommer, at man i simulationen kan ændre på de 
forskellige parametre og nå frem til en optimering af bevægelser-
ne og dermed ikke mindst indretningen og optimering af et givent 
instrument, værktøj, transportmiddel ja, næsten alt hvad man kan 
komme i tanke om, som betjenes af eller bruges af mennesker.

Og hvad har det så at gøre med handicappede? Ikke så lidt! 
– fysiske handicap eller mere præcist bevægehandicap er jo 
tilstande, hvor en eller fl ere funktioner i det, vi under et kalder be-
vægeapparatet eller det muskuloskeletale system, er beskadiget 
af en eller anden årsag. Når man med  AnyBody kan simulere 
ikke blot et isoleret bevægehandicap, men også de dele af krop-
pens muskler og led, som må overtage kompenserende funktio-
ner på grund af handicappet, siger det sig selv, at det kan hjælpe 
os til bedre og bedre hjælpemidler, arbejdspladsindretninger osv.

Det er ikke blot teori og akademiske øvelser inden for jeres labo-
ratoriums fi re vægge. Systemet er lagt ud som public domain, og 
da du gennem årene har skabt et ret utroligt internationalt net-
værk, er AnyBody nu i anvendelse adskillige steder ude i verden. 
Lad mig nævne nogle få med direkte relation til fysiske handicap:

På Rutgers University og Kessler Medical i New Jersey har man 
anvendt systemet til undersøgelse af skulderkræfterne hos kø-
restolsbrugere med det formål at konstruere kørestole, der giver 
mindst mulig belastning på ledene.
På Shriners Hospital for Children i Utah anvendes teknologien til 
udvikling af en detaljeret fodmodel til vurdering af operationer for 
klumpfod, mens man på Leeds University i England arbejder med 
fod- og ankelmodeller, der kan bruges i vurderingen af ortoser til 
personer med svære foddeformiteter.
Blot disse få konkrete eksempler fortæller om de mangeartede 
muligheder, og AnyBody anvendes desuden mange steder både 
af producenter af ortopædiske komponenter, af genoptrænings-
udstyr og forskning på forskellige områder. At højt respekterede 
og verdensberømte forskningsinstitutioner som NASA og MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) også anvender resulta-
terne af din forskning skulle borge for kvaliteten.

Vi ønsker dig tillykke med dine resultater og håber, du kan fort-
sætte med at bidrage til at forbedre livskvaliteten for handicap-
pede, også når det drejer sig om noget tilsyneladende selvfølge-
ligt som f.eks. at løfte sin arm, støtte og gå på sin fod eller sidde 
i et bilsæde.Vi er glade for at kunne give dig årets forskerpris 
– ”Tillykke”.

Vanførefondens Priser
Vanførefondens Forskerpris 2007 gik til lektor John Rasmussen
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Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Opmuntringsprisen”, der er på 
kr. 25.000 og som overrækkes modtageren på årsmødet. Prisen 
uddeles til en person, som har gjort en uegennyttig og bemær-
kelsesværdig indsats for at lette dagligdagen for fysisk handicap-
pede. Formanden for Vanførefonden Palle Simonsen begrundede 
årets valg således:

”Han er ikke køn, men han har et inderligt godt gemyt og svøm-
mer så dejligt, som nogen af de andre, ja, jeg tør sige lidt til! Jeg 
tænker, han vokser sig køn, eller han med tiden bliver noget  
mindre ! Han har ligget for længe i ægget, og derfor har han ikke 
fået den rette skikkelse”.
Sådan taler ællingemoderen i ”Den grimme ælling” af H.C. 
Andersen,  og sådan indleder – årets opmuntringsprismodtager 
- Hanne Klitgaard Larsen sin seneste bog ”Klædt på til livet – en 
krønike om Egmont Højskolen 1956-2006”, som er skrevet i 
anledning af Højskolens 50 års jubilæum.

Forfatter, artikelskribent, skuespiller, kursusarrangør, underviser, 
foredragsholder, pædagog, dybde-terapeut. Titlerne er mange, 
når det gælder den formelle beskrivelse af Hannes mangeårige 
virke. En fælles overskrift for indholdet i dette omfattende virke, 
gemmer sig i fortællingen om ”Den grimme ælling”.
Hanne fi k polio som spæd i 1952. Hun fi k ikke den rette skik-
kelse, men havde et inderligt godt gemyt og svømmede så dejligt 
på sin måde. Hun voksede sig køn, klædte sig på til livet og 
investerede alt sit overskud til at klæde andre på til livet.

Hanne Klitgaard Larsen har skrevet fagbøgerne ”Kunsten at give 
og modtage hjælp” og ”En gave – en opgave” samt førnævnte 
”Klædt på til livet”. Hun har desuden været bidragsyder til bl.a. 
”Børn, ja tak, men hvilke?” ”Fugl uden vinger” og ”Børns rettighe-
der i Danmark”.

Dansk Handicap Forbunds medlemsblad Handicap-Nyt har gen-
nem mange år haft glæde af Hannes utrættelige og trofaste ind-
sats som fast skribent. Hun  har en særlig evne for til stadighed at 
fi nde aktuelle emner og give dem en personlig og vedkommende 
drejning i et sprog, der skaber billeder og smil på læben.
Som skuespiller og tekstforfatter var Hanne igennem 12 år et 
meget aktivt medlem af Århus Krykensemple. Hanne har om 
nogen afprøvet egne muligheder i stedet for at lade sig styre af 
de fysiske begrænsninger et handicap giver.

Hun har været med til at synliggøre mennesker med handicap, 
og hun har gjort det med en særlig evne for at kombinere det 
alvorlige med det humoristiske, det personlige med det generelle, 
det psykologiske med det samfundsmæssige, og hun har i 
særdeleshed forstået at gøre sine egne erfaringer generelle og 
vedkommende.

Hanne Klitgaard Larsen ”har et inderligt godt gemyt og svømmer 
så dejligt”. Hun  svømmer forrest i et stærkt engagement for at 
”klæde andre på til livet”. En værdig modtager af Vanførefondens 
opmuntringspris. Tillykke med den”.

Vanførefondens Opmuntringspris 2007 gik til Hanne Klitgaard Larsen

Fra venstre: John Rasmussen, Gunnar Schiøler, Palle Simonsen og Hanne Klitgaard Larsen.



SoundScapes forskning
I 2006 havde jeg den store glæde at modtage Vanførefondens 
Forskerpris for min forskning under fi rmaet SoundScapes – et 
SME-selskab, hvis eventuelle overskud altid geninvesteres i 
forskningen.

Denne atikel giver et lille overblik over SoundScapes og dets 
aktiviteter, herunder også datterenheden ArtAbilitation. Som et 
direkte resultat af Vanførefondens Forskerpris har ArtAbilitation 
med succes kunnet gennemføres som en årlig international kon-
ference; derudover fungerer den som international workshop og 
optræder endvidere i en særlig udgave af et internationalt aner-
kendt og anset magasin.

Cyber terapi m.m.
I øjeblikket arbejder forskningsenheden på fl ere nationale og in-
ternationale projektansøgninger. De danske projektansøgninger 
inkluderer genoptræning efter slagtilfælde i et virtual reality miljø, 
medens et andet projekt fokuserer på at udarbejde nye design 
inden for sanserum (såsom snoozle-rum) for svært handicap-
pede og ældre mennesker.
Internationalt arbejder forskningsenheden aktivt på projektan-
søgninger med europæiske samarbejdspartnere; specielt kan 
nævnes posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) samarbejdet 
med University of Southern California’s Institute for Creative 
Technologies, USA og University of Reading, UK, med hvem vi 
i øjeblikket har iværksat et indledende fælles samarbejde – et 
samarbejde, som allerede har opnået international interesse fra 
militær-, sundheds-, spil- og relaterede interessenters side.
Dette ene PTSD samarbejde har militær-personale, som lider af 
krigstraumer, som målgruppe.
Repræsentanter fra det danske militær har således afl agt Sen-
soramaLab, beliggende på Aalborg Universitet Esbjerg og med 
undertegnede som leder, et besøg med det formål at blive invol-
veret i projektet. 
PTSD behandlingsprocessen involverer konfrontationsterapi 
med et tidstro krigsmiljø og assistance fra eksperten (psykolo-
gen). Patientens adfærd i forhold til konfrontationen måles her-
efter gentagne gange from mod en forhåbentlig forbedret måde 
at klare traumet i dagligdagen.

SensoramaLab, Aalborg Universitet Esbjerg
Jeg er lektor Aalborg Universitet Esbjerg og leder af Sensora-
maLab, som jeg ligeledes har grundlagt og formgivet. Endvidere 
er jeg leder af laboratoriets internationale forskningsenhed, be-
stående af håndplukkede forskere med en PhD-grad. Derudover 
underviser jeg i Medialogi-uddannelsen (http://medialogy.eu). 

Forskningsmæssigt ligger mit fokus inden for udvikling af nye 
personifi cerede grænsefl adeteknologier samt nye metoder og 
teknikker for børn og voksne med forskellige former for handi-
caps, således at de kan opnå en højere og bedre livskvalitet.
Hertil kommer også, at vi forsøger at udvikle nye værktøjer til te-
rapeuter som supplement til de traditionelle, kendte strategier. 

Eksempler herpå kunne være at bruge forskellige former for leg 
eller legetøj (virtuelt og fysisk), og kreative kunstneriske udtryk 
(spille musik eller male et billede) via kroppens bevægelser – 
med det ene formål: (ikke-formel) genoptræning. Forskningen 
retter sig også mod den ældre generation. Både de handicap-
pede og de ældre kommer til at udgøre en stadig større del af 
vort samfund – og dermed også voksende muligheder for dels 
at uddanne studerende og iværksættere, udvide forskning, få 
større videnudveksling samt produktudvikling.

I 1999 blev jeg således gennem SoundScapes 
også tildelt en europæisk pris skænket af 
EUREKA-fonden for anvendte multimedier. 
Læs mere om fi rmaet her: www.soundscapes.dk.

SoundScapes – Hvor der er IT = Interaktiv terapi
Født og opvokset i en familie med svære handicaps blev jeg 
naturligt inddraget i udviklingen af mere viden. Som barn legede 
jeg med min svært handicappede onkel, og vi tilbragte mange 
sjove timer sammen, også op gennem teenageårene; med legen 
som motivationsfaktor. SoundScapes har sit udspring i disse er-
faringer og blev dannet i 1987 som en mindre virksomhed – se-
nere blev det så til et ikke-erhvervsmæssig selskab.

Min mangeårige forskning på området bevirkede, at jeg opda-
gede et hul i mulighederne for de svært handicappede. I 1995 

Soundscapes forskning

08   |    Vanførefondens årsberetning 2006-07 // Soundscapes 

Af Tony Brooks, Lektor ved Ålborg Universitet / Esbjerg Tekniske Institut 
Modtager af Vanførefondens Forskerpris 2006
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præsenterede jeg ScoundScapes på United Nations/NGO kon-
gressen i København og modtog mange lovord for mit visionære 
arbejde. 
I 1996 deltog jeg i de Paraolympiske Lege i Atlanta. Samme år 
præsenterede jeg fi rmaet på Kulturby 96 (den europæiske ho-
vedstad) i ARKEN museum for moderne kunst og på Louisiana 
museet i København.

Op gennem 1990’erne var jeg ansat ved et institut for handicap-
pede mennesker i Aarhus, og fi nancerede således selv fi rmaet 
SoundScapes bl.a. via globale forskningsprojekter.  Der blev 
stort set anvendt de samme metoder på begge fronter, og i slut-
ningen af 1990’erne havde forskningen opnået et godt rygte og 
teknikken var nu så avanceret, at det var på tide at tage endnu et 
skridt. På dette tidspunkt involverede SoundScapes  4 institutter 
og 18 deltagerere på daglig basis.

SoundScapes blev skabt ud fra devisen om, at alle skulle kunne 
bruge systemet og således opnå en positiv effekt; ved hjælp af 
egen krop, et lem eller hoved være i stand til at udtrykke sig. Op-

rindeligt blev der benyttet biofeedback sensorer sammen med 
stationære sensor teknologier, men denne terminologi blev hur-
tigt forkastet, da det blev klart, at den bedste løsning ville være 
IKKE at bruge kabler eller andre anordringer, der skulle hæftes 
på kroppen.  Deltagerne i slutningen af 1990’erne var i stand 
til at spille musiske strofer eller melodier og male ved hjælp af 
kroppens bevægelser.

Én af fordelene ved SoundScapes er, at systemet opbygges til 
det enkelte individ og er altså ikke et standardprogram. Derved 
sikres optimal motivation og engagement og bistår som sådan 
indgriben fra terapeutens træning, som til tider kan være kedelig 
og trættende, når samme bevægelse gentages gang på gang.
SoundScapes henvender sig til alle uanset evner, alder og præ-
ferencer, og har udviklet sig til at blive betragtet som et ikke-for-
mel genoptræningssystem, der supplerer de traditionelle tera-
pimetoder. Udover de traditionelle kamerateknikker benytter vi 
usynlig 3D trådløs sensorteknologi til at analysere bevægelser, 
som så igen kortlægges individuelt. Vi bruger også robotteknik-
ker som et vigtigt interaktionselement. 

Forsker Tony Brooks taler.
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Der er udgivet mere end 20 publikationer om arbejdet, som al-
lerede er blevet præsenteret globalt ved større begivenheder. 
Nævnes kan forskellige workshops, opførelser og præsentatio-
ner såsom de Paraolympiske Lege i Sydney, Australien og Ne-
Wave festivalen i New York, USA. Som følge af SoundScapes 
etablerede jeg i 2006 ArtAbilitation, en årlig tilbagevendende 
konference; etableringen skete samtidig med at jeg var formand 
for en større conference ICDVRAT (International Conference for 
Disability, Virtual Reality and Associated Technologies). 

ArtAbilitation vil igen i år være parallel konference 28.-30. no-
vember, når jeg har formandsposten for konferencen ICAT 2007 
(International Conference for Artifi cial Reality and Telexistence).
ArtAbilitation giver også mulighed for lokale kunstnere og stu-
derende til at samarbejde omkring interaktive installationer til-
egnet handicappede mennesker. Blandt sponsorerne tæller bl.a. 
kendte fi rmaer som IBM, Martin Light, LEGO og Sony.

Forskningen har 8 optagne patenter, ligesom SoundScapes fi k 
tildelt mere end 3 millioner Euro i et projekt på Københavns Uni-
versitet, Center for Hjerneskadede.

Ikke-formel genoptræning
Jeg betragter mit arbejde som ikke-formel genoptræning. Tak-
ket være pengene fra Vanførefondens Forskerpris har jeg været i 
stand til at etablere den internationale ArtAbilitation konference, 
som blev afholdt i september 2006 i Esbjerg.

Jeg er så heldig at være efterspurgt som forskerkonsulent og 
foredragsholder og har således været hovedtaler ved fremtræ-
dende konferencer i Kina og USA.  I august drager jeg til USA for 
at præsentere SoundScapes ved SIGGRAPH 2007 i San Diego 
– én af verdens allerstørste og højt ansete konferencer.

Jeg tror på, at vi stadig kun har set toppen af de muligheder, der 
ligger og venter på os i forskningen, selv om vi allerede er nået 
et godt stykke af vejen. Jeg håber på fortsat støtte til mit fi rma 
SoundScapes i bestræbelserne på fremadrettet at inddrage te-
rapeuterne i endnu højere grad. Og så tror jeg på, at vi i tiden 
fremover kan udvikle nye og endnu bedre metoder, der kan for-
bedre de eksisterende, traditionelle metoder – som så igen kan 
forskes yderligere med endnu større og bedre forskningsstøtte. 

Fremskridt hos det enkelte individ ses/måles ofte som en lille 
nuanceforskel, hvilket også nødvendiggør forskning over lang 
tid – sandsynligvis op mod 15 år. Herudover sigter SoundSca-
pes mod projekter med tilstrækkelige midler til, at de tekniske in-
stallationer kan forblive på den pågældende institution til glæde 
og gavn for brugeren/terapeuten.

Jeg er lige begyndt at skrive en bog om SoundScapes og Art-
Abilitation. I mellemtiden løber 2008-udgaven af ArtAbilitation af 
stablen; det foregår i Maia, nær Porto, i Portugal.

Afslutningsvis vil jeg gerne endnu en gang takke for den store 
ære og hæder, det er at modtage Vanførefondens Forskerpris. 
Det er en daglig motivation for mig i min fortsatte søgen efter at 
hjælpe endnu fl ere med et handicap til et værdigt liv.
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Revisionspåtegningen
Til fondsbestyrelsen i Vanførefonden
Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for regnskabs-
året 1. april 2006 - 31. marts 2007 omfattende ledelsesberetning, 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenka-
pitalopgørelse og noter. Årsregnskabet afl ægges efter lov om 
fonde og foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og afl ægge et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstem¬melse med 
lov om fonde og foreninger. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er 
relevante for at udarbejde og afl ægge et årsregnskab, der giver 
et retvisende billede uden væsent¬lig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og an-
vendelse af en hen¬sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighe-
derne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet 
på grundlag af vores revision. Vi har udført vores re¬vision i 
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse stan-
darder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og 
udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed 
for, at årsregnskabet ikke in¬deholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de 
beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte 
handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 
af risikoen for væsentlig fejl¬information i årsregnskabet, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
fondens udarbejdelse og afl æggelse af et årsregnskab, der giver 
et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændig¬hederne, men ikke med 
det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens 

interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, 
om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, 
om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnska-
bet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt og egnet som grundlag for vores konklu¬sion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bille-
de af fondens aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. marts 
2007 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 
1. april 2006- 31. marts 2007 i overensstemmelse med lov om 
fonde og foreninger. 

Supplerende oplysninger
Fondens udlån er værdiansat til udlånenes nominelle værdi, 
17.454.935 kr., med fradrag af en reservation til imødegåelse af 
tab på 3.535.308 kr., eller i alt 13.919.627 kr.
Lånenes reelle værdi, herunder tilstrækkeligheden af reservatio-
nen til imødegåelse af even¬tuelle tab, er ikke opgjort.
Udlånenes bogførte værdi skal bedømmes ud fra fondens 
formål.

Med hensyn til værdiansættelsen af udlån henviser vi endvidere 
til omtalen i note 4.

København, den 22. maj 2007
KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Torben Vonsild 
Statsautorisret revisor
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Beretning Bestyrelsen

Ledelsesberetning

Formål og aktiviteter
Vanførefondens formål er at yde støtte, eventuelt i form 
af lån til vanføre i Danmark i det omfang sådan støtte ikke 
ydes af det offentlige.

Årets resultat og økonomiske stilling
Årets resultat før uddelinger udgør 4.724.494 kr. mod 4.747.665 
kr. i 2005/06. Fondens bundne kapital udgør 101.547.793 kr. 
mod 100.781.450 kr. pr. 31. marts 2006.

Uddelinger
Fonden har i lighed med tidligere år modtaget et stort antal an-
søgninger bl.a. fra institutioner, foreninger og enkeltpersoner om 
støtte. Årets uddelinger udgør 4.703.000 kr. mod 4.065.000 kr. i 
2005/06. Dispositionskontoen udgør 
1.134.430 kr. efter ovennævnte uddelinger.

Fremtiden
Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i 2007/08 i 
overensstemmelse med den fastlagte uddelingspolitik.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, 
der skønnes at have betydning for årsregnskabet for 2006/07.

Palle Simonsen formand

Susanne Olsen næstformand

Søren Thorsen                                                                 kasserer

Anders Andersen

Chr. Bojsen-Møller

Thomas Børner

Erna Christensen

Helge Hjortdal

Karen Jespersen

Gunnar Schiøler

På Vanførefondens årsmøde den 22. maj 2007 vil formanden 

afl ægge årsberetning, der ligeledes vil blive trykt og offentliggjort.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsregnskabet for 2006/07 er afl agt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Renter af obligationer og pantebreve samt udbytte af aktier 
indtægtsføres ved forfald.

Modtagen arv og bidrag, som af bidragsyder er bestemt til 
uddeling, indtægtsføres i resultat¬opgørelsen.

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 
sikkerhed sstillelse, 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 obliga¬tioner 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 2006/07 2005/06

Indtægter
Renter og udbytter  4.073.422 4.359.342
Indgåede bidrag m.v. 1 1.351.123 1.064.423
Tilbageførte bevillinger  0 53.558
Indtægter i alt  5.424.545 5.477.323

Omkostninger
Gager  315.212 315.762
Husleje m.v.  51.789 40.000
Forvaltningsafgift  40.000 40.000
Kapitalpleje  74.892 102.341
Revision og regnskabsmæssig assistance  134.375 150.000
Kontorholdsomkostninger  73.597 81.555
Afskrivninger  10.186 0
Omkostninger i alt  700.051 729.658

Årets resultat før skat  4.724.494 4.747.665
Skat 2 0 0
Årets resultat  4.724.494 4.747.665
   
Overskudsdisponering
Årets resultat  4.724.494 4.747.665
Overført overskud  1.111.936 429.271
Til disposition  5.836.430 5.176.936

Der fordeles således:   
Bevilgede uddelinger 3 4.703.000 4.065.000
Overført til disponibel kapital  1.133.430 1.111.936
  5.836.430 5.176.936
   
   

 5.836.430 5.176.936
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Balance
 Note 2006/07 2005/06

AKTIVER
Bundne aktiver, Udlån
Udlån 4 13.902.978 14.452.527
Værdipapirer
Obligationer  75.672.102 71.287.616
Præmieobligationer  13.235 11.500
Pantebreve  66.905 66.906
Aktier  11.170.070 13.816.920
Udlån og værdipapirer i alt  100.825.290 99.635.469
Likvide beholdninger  683.306 1.145.981
Overføres fra disponible aktiver  39.197 0
Bundne aktiver i alt  101.547.793 100.781.450
   
Disponible aktiver   
Udlån 4 16.649 33.304
Likvide beholdninger  3.668.278 2.976.705
Materielle anlægsaktiver 5 66.193 11.465
Tilgodehavende udbytteskat  103.822 103.822
  3.854.942 3.125.296
Overføres til bundne aktiver  -39.197 0
Disponible aktiver i alt  3.815.745 3.125.296

AKTIVER I ALT  105.363.538 103.906.746
   
PASSIVER
Fondens kapital   
Grundkapital 6 95.629.262 97.569.425
Kursreguleringsfond 7 5.918.531 3.212.025
   
Bunden kapital  101.547.793 100.781.450
Disponibel kapital  1.133.430 1.111.936
Fondens kapital i alt  102.681.223 101.893.386
   
Gældsforpligtelser   
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud  2.638.000 1.969.000
Skyldig A-skat m.v.  6.077 6.400
Anden gæld  38.238 37.960
Gældsforpligtelser i alt  2.682.315 2.013.360
   
PASSIVER I ALT  105.363.538 103.906.746



Noter
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1

2

3 

Indgåede bidrag m.v.
  
Tilskud fra tips- og lottopuljen  900.000
Øvrige bidrag  451.123
  1.351.123
  
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 2006/07 foretaget eller givet tilsagn om tilskud ih til fondens formål med 4.703.000 kr., som specifi -
ceres således:

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

Aabenraa Handicap Idrætsforening * 30.000 
Ll. Restrup Fiskesti * 30.000 
Andelslandsbyen Nyvang * 45.000 
Dansk Hadicap Idræts Forbund * 50.000 
Dansk Skoleidræt * 25.000 
DSI – Københavns afd. * 30.000 
Feriecenter Slettestrand  24.000 
Foreningen Hejsager Strand  22.000 
Foreningsfælleskabet Tyregården * 25.000 
Frøstrup Medborgerhus * 40.000 
Hvirring Forsamlingshus * 25.000 
Jordrup Borger- og Forsamlingshus * 25.000 
Landbomuseet Kolding  25.000 
Nees Forsamlingshus * 25.000 
Rostved Beboerforening * 45.000 
Rødding Kultur- og Fritidscenter * 25.000 
Skringstrup Forsamlingshus * 25.000 
Thorborg Forsamlingshus * 25.000 
Unge Hjem Efterskole * 75.000 
Vejrumbro og Omegns Borgerforening * 25.000 
Vester Tørlev Forsamlingshus  17.000 
Vordingborg Handicap Idræt * 62.000 
Ærøskøbing Idrætsklub * 25.000 
Århus Rolling Tigers * 40.000 785.000
   
Transport   785.000
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3

Noter

Uddelinger (fortsat)

Transport   785.000

Sociale, humanitære og velgørende formål
   
Glad Teater * 50.000 
Personlegater, ligningslovens § 7, nr. 22  500.000 
Respirationscenter Øst  7.000 557.000
   
Ferierejser og hjælperes deltagelse arrangeret af
   
ASF – Dansk Folkehjælp * 60.000 
Dansk Handicap Forbund  2.000.000 
Handicappede børns ferierejser  50.000 
Rejsefond for Voksne Spastikere  10.000 
Ungdommens Røde Kors * 50.000 2.170.000
   
Sygdomsbekæmpende formål 
og forskning samt  oplysning om 
de vanføres problemer og vanførearbejdet   

Danske Psoriasis Forening * 25.000 
Dansk Handicap Forbund  300.000 
”Dictus” programmet * 335.000 
Danske Studerendes Fællesråd * 65.000 
Egmont Højskolen * 170.000 
Ehs og Poul Østergaard * 25.000 
RYK’s Forskningsgruppe * 96.000 1.016.000
   
Opmuntringspris   25.000
Forskerpris   100.000
Egmont Højskolen, Jubilæumsgave    50.000
   4.703.000
   
* Bevilgede tilskud, der ikke er udbetalt ultimo regn¬skabsåret



Noter
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4 Udlån
  
Udlån foretaget før 4. september 2001, bundne aktiver   13.902.978
Udlån foretaget efter 4. september 2001, disponible aktiver   16.649
Udlån i alt   13.919.627
  
Udlånene sammensætter sig således:
  
Udlån, som forrentes og afdrages:  
Lån med rente, med pant  4.889.734 
Lån med rente, uden pant  381.501 5.271.235
Udlån, der ikke er forrentet:  
Lån uden rente, med pant  6.946.750 
Lån uden rente, uden pant  5.206.100 12.152.850
Supplerende billån   30.850
   17.454.935
Hensat til eventuelle tab på udlån   -3.535.308
   13.919.627
  
  
Udlånene på nominelt 17.454.935 kr. ydes uden sikkerhedsstillelse bortset fra lån mod sikkerhed i fast ejen-
dom. Låne¬nes reelle værdi - herunder tilstrækkeligheden af reservatio¬nen til imødegåelse af eventuelle tab på 
fondens udlån, 3.535.308 kr., er ikke opgjort. Lånenes bogførte værdi må mere bedømmes ud fra fondens formål 
end ud fra værdien i handel og vandel.

Afdrag på udlån udgør 566.204 kr. Fondens udlån er i regnskabsåret således formindsket med 566.204 kr.
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5

6

7

Noter

Materielle anlægsaktiver
      Driftsmateriel og in¬ventar EDB-udstyr

Anskaffelsessum 1. april 2006   0 0
Tilgang  61.095 15.284
Anskaffelsessum 31. marts 2006   61.095 15.284
Af- og nedskrivninger 1. april 2006   0 0
Årets afskrivninger  5.091 5.095
Af- og nedskrivninger 31. marts 2007   5.091 5.095
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2007  56.004 10.189
  
Grundkapital
  
Grundkapital den 1. april 2006   97.569.425
Modtagne arvebeløb   639.824
Realiserede kurstab på obligationer, overført fra kursreguleringsfond  -2.579.987
   95.629.262

Kursreguleringsfond
  
Obligationer  
Saldo den 1. april 2006  -891.513 
Kursregulering i 2006/07  -276.563 
Realiseret kurstab overført til grundkapital  2.579.987 1.411.911
  
Aktier:  
Saldo den 1. april 2006  4.103.538 
Kursregulering i 2006/07  403.082 4.506.620
   5.918.531
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Vanførefondens repræsentation i bestyrelser og udvalg

Christianehøj 

De Vanføres Boligselskab

Egmont højskolen

Elleslettegård

Forskningskomiteen

Hou Søsportcenter

Højagergård

Nørgårds Højskole

Pensionistrejser     

Repræsentationer

Vanførefonden har i regnskabsåret administreret 
følgende legater

Forskningsfonden vedrørende medfødte sygdomme

Elisabeth Graus Fond

Grete Levins Fond

Ejner M. Petersens Legat

  

     

Legater

Opmuntringsprisen er tildelt følgende:

1994 Steen Christiansen (pædagog og klubleder)

1995 Gram A/S

1996 Kirsten Sørrig (journalist)

1997 Erik Clausen (fi lminstruktør m.v.)

1998  Ole Lauth (højskoleforstander)

1999 Erik Bahn (arkitekt m.a.a.)

2000 Kolding Kommune

2000 Bente Milton (instuktør)

2001 Viggo Rasmussen (socialrådgiver)

2002 Lone Barsøe (socialrådgiver)

2003 Mogens Wiederholt (centerleder )

2003 Stig Langvad (formand for DSI)

2004  Karavana Band, Århus

2005  Jørgen Knudsen (direktør)

2005  René Nielsen (direktør)

2006  Jens Bork

2007       Hanne Klitgaard Larsen (forfatter)

Forskerprisen er tildelt følgende:

1994 Poul Østergaard (arkitekt)

1995 Fin Biering-Sørensen (overlæge dr. med.)

1996  Morten Haugland (adjunk, ph.d)

1997 Forskergruppen: Hans Clausen (lektor, lic.pæd.)

 Birgit Dyssegaard (amtspsykolog, cand.psyk.)

 Birgit Kirkebæk (lektor, dr. pæd.)

 Karin Storm (afdelingssygeplejerske)

1998 Helle Holt (cand.adm.pol.,ph.d.)

1998 Hanne Rasmussen (Arkitekt)

1999 Erik Jacobsen (overlæge)

2000 Niels Ole Bernsen (prof. ,dr. phil.)

2001 Lone Kobberholm Storgaard (arkitekt ph.d.)

2001       Sven Kreiborg (proff. overtandlæge, dr.odont, ph.d.)

2002 Hanne Katrine Krogstrup (lektor)

2003 Steen Bengtsson (seniorforsker)

2004  Kirsten Ketscher (professor, dr. jur.)

2004  Thomas Sinkjær (professor, dr. med. et lic.techn.)

2005  Peter Uldall (overlæge dr. med.)

2006       Anthony Brooks (lektor)

2007       John Rasmussen (professor) 

Vanførefondens Priser



Vanførefondens bestyrelse

Formand, fhv. fi nansminister, 

Bestyrelsesformand Palle Simonsen

Tranevænget 8,1.th., 2900  Hellerup 

Næstformand, Landsformand Susanne Olsen 

Dansk Handicap Forbund 

Hans Knudsens Plads 1A,1., 2100 København Ø 

Kasserer, Sekretariatschef  Søren Thorsen 

Priors Allé 2, Hareskovby, 3500 Værløse

Jurist Anders Andersen

Keidamsvej 7, 4760 Vordingborg

Advokat Chr. Bojsen-Møller 

Plesner

Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Departementschef  Thomas Børner

Socialministeriet 

Holmens Kanal 22, 1060 København K

Hovedkasserer DHF, Erna Christensen

Højgårdstoften 67, 2630 Tåstrup 

Direktør Helge Hjortdal 

Birkevej 28, 3460 Birkerød 

Fhv. socialminister, kommentator Karen Jespersen

Van Ostens Gade 22, 2791 Dragør 

Overlæge Gunnar Schiøler

Jagtvej 208, 2 tv, 2100 København Ø

Vanførefondens sekretariat

Sekretariatschef Inge Moustgaard

Vanførefonden

Borgervænget 5,3, 2100 København Ø

Vanførefondens 
repræsentantskab
Vicedirektør Carsten Andersen

Forsikring & Pension

Amaliegade 10, 1256 København K

Overlæge dr.med. Kjeld Skou Andersen 

Caroline Amalie Vej 106, 2800 Lyngby 
 

Direktør Orla D. Andersen

Dronningens Tværgade 41,7, 1302 København K

Næstformand, Tine Aurvig-Huggenberger

LO 

Islands Brygge 32 D, 2300 København S 

 

Landsformand, Flemming Bay-Jensen

Torvegade 136 B, 6700 Esbjerg

Vicedirektør Inger-Marie Bruun-Vierø

Åboulevard 18, 2 tv, 2200 København N

Landsdommer, Hans Henrik Brydensholt

Heibergsgade 18,4.th., 1056 København K 

Overlæge, dr.med., Steen Bach Christensen 

HS Rigshospitalet - Afd. 2162 

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Filminstruktør, Erik Clausen

Enghave Plads 14, 1670 København V

Direktør E. Haunstrup Clemmensen

Gl. Vartovvej 19, 2900 Hellerup

  

Direktør Kaj Dreijer

Digevej 22, 4872 Idestrup 

 

Adm. direktør Johannes Due

Sygeforsikringen ”danmark”

Palægade 5, 1261 København K

Bestyrelsesformand, Børge Munk Ebbesen

Viggo Rothes Vej 31, 2920 Charlottenlund

Redaktør Erik Eriksen

Ved Fortunen 21, 2800 Lyngby
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Fhv. amtsborgmester Søren Eriksen

Kalundborgvej 6, 4281 Gørlev

Fhv. borgmester Hanne Falkensteen

Alsvej 103, 2970 Hørsholm

Ældrerådsformand, Kirsten Feld

Kong Valdemarsvej 13, 4000 Roskilde

Fhv. formand for Folketinget, direktør Svend Jakobsen

Hvidestensparken 3 G, 2630 Tåstrup 

 

Direktør Hans Jørgen Jensen

Egholmvej 15, 2830 Virum

Sekretær, Birgitte Kauffmann

Stoltenbergsgade 1, 1576 København V

Fhv. minister, Flemming Kofod-Svendsen

Kajerødgade 5 B, 3460 Birkerød

Fhv. bestyrelsesformand, Jens Knudsen Kokborg

Solkrogen 14, 6933 Kibæk

Skomagermester Ove Larsen

H.C. Ørstedsvej 57, 1879 Frederiksberg C

Professor Kai Lemberg

Sundvænget 9, 2900 Hellerup 

 

Direktør Peter Leschly

Udbyhøjvej 107, 8900 Randers

Formand Ebbe Lundgaard

FDB

Fanøgade 15, 2100 København Ø

Fhv. minister, Sonja Mikkelsen

Junivej 35, 8210 Århus V

Fhv. departementschef, Finn Mortensen

Enghaven 14, 4000 Roskilde

Direktør Ib Bjerring Nielsen

Hvidsværmervej 40, 2610 Rødovre

Adm.chef  Karl Vilhelm Nielsen

Hjulbyvej 11, 2740 Skovlunde

Fhv. borgmester Vagn Ry Nielsen

Nørregade 9 B,1, 8700 Horsens

Fhv. socialminister Aase Olesen

Ndr. Strandvej 254 B, 3140 Ålsgårde

Journalist, Peter Olesen

Thyregodsvej 2, 2500 Valby

Fhv. rigsantikvar Olaf Olsen

Strevelshovedvej 2, Alrø, 8300 Odder

Hovedbestyrelsesmedlem,

Solvejg Pedersen 

Danske Fysioterapeuter 

Nørre Voldgade 90, 1358 København K 

Kommunikationsdirektør,

Nels Petersen

Nykredit

Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V

Fhv. amtsrådsmedlem, 

Søren Grothe Petersen

Svendborgvej 355, 4700 Næstved

Fhv. amtsborgmester, Kresten Philipsen

Lundtoftbjerg

Flensborg Landevej 65, Lundtoft, 6200 Aabenraa

Socialrådgiver, Viggo Rasmussen

Horndrupvej 13, 8660 Skanderborg

Fhv. kirke-og kommunikationsminister,

Torben Rechendorff

Ørbækgårds Allé 623, 2970 Hørsholm

Fhv. generalmajor Ulf Scheiby

Plantagekrogen 5, 2950 Vedbæk

Formand Kirsten Stallknecht

Tunet 31, 3450 Allerød

Biskop Erik Norman Svendsen

Nørregade 11, 1165 København K

Sekretariatschef  DFL, Søren Thorsen

Priors Allé 2, Hareskov, 3500 Værløse
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 Vedtægter               
for Vanførefonden 2006/2007



Vedtægter 
for Vanførefonden
Stiftet den 24. maj 1955

§ 1.
Fondens navn er Vanførefonden.
Fonden er stiftet af afdøde statsminister Viggo Kampmann.
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2.
Fondens formål er at yde støtte, eventuel i form af lån til 
Vanføre i Danmark, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det 
offentlige herunder særlige bestræbelser på:

1. at revalidere vanføre, 
2. at forbedre vanføres boligforhold,
3. at lette deres transport,
4. at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler,
5. at støtte børne- og ungdomsarbejde blandt vanføre,
6. at sprede oplysning om vanføres problemer 
    og vanførearbejdet. 

§ 3.
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af indtil 12 medlem-
mer, der sammensættes på følgende måde:
Fondens formand udpeges af repræsentantskabet efter indstil-
ling fra bestyrelsen, et medlem udpeges af socialministeren, 
to medlemmer udpeges af bestyrelsen for SAHVA-fonden, 
tidligere (Samfundet og Hjemmet for Vanføre), fi re medlem-
mer udpeges af hovedstyrelsen for Dansk Handicap Forbund, 
tidligere (Landsforeningen af Vanføre) og indtil fi re 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.

§ 5.
I forbindelse med fondens daglige drift kan bestyrelsen ned-
sætte arbejdsudvalg, der konstituerer sig selv, og som ved 
specielle opgaver kan suppleres med medlemmer af repræ

sentantskabet eller andre med ekspertviden. Bestyrelsen kan 
antage den nødvendige lønnede medhjælp.

§ 6.
Fonden har et repræsentantskab, der består af indtil 100 med-
lemmer. Nye medlemmer udpeges af det til enhver tid siddende 
repræsentantskab under iagttagelse af princippet om repræsen-
tation af såvel speciel sagkundskab som betydende arbejds-
markeds-, erhvervs- og kulturorganisationer. Valget til fondens 
repræsentantskab gælder for en fi reårig periode, således at en 
fjerdedel af repræsentantskabets medlemmer er på valg hvert år. 
Genvalg kan fi nde 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 dagsorde-
nen 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 fi re medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Eventuelt 
 
§ 8.
Uddeling af fondens midler sker efter beslutning på bestyrelses-
møder, der indkaldes af formanden med 14 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstfor-
manden og yderligere mindst 5 medlemmer er til stede.
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Beslutning træffes ved simpel stemmefl erhed. Står stem-
merne 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 næstføl-
gende møde.

§ 9.
Fondens regnskab revideres af den på årsmødet valgte stats-
autoriserede revisor. En af bestyrelsesformanden autoriseret revi-
sionsprotokol 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 bestyrel-
sen 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 over-
ensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler herom 
og som indskud i pengeinstitut.
Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en af Ju-
stitsministeriet 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 tilstedevæ-
rende 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 repræ-
sentantskabets 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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