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Forsidebillede:

Af Birgitte Støvring

Billedet illustrerer en kvinde på vej, men endnu ikke i mål. 

Øjeblikket før hun når til sejr. Det interessante er kampen for at nå derhen. Troen på noget, og viljen til forhåbentlig at nå det.

Billeder er skænket til Dansk Handicap Idrætsforbund som støtte til De Paralympiske Lege.



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 2007/2008



Formandens	beretning	
Af formand Palle Simonsen

Vanførefonden	har	i	regnskabsåret	2007/2008	givet	tilskud	til	33	projekter.	Fonden	har	ud-
delt		5.377.000	kr.	mod	4.703.000	kr.	året	før.	I	beretningen	nævnte	Palle	Simonsen	traditio-
nen	tro	nogle	af	de	projekter	Vanførefonden	har	støttet.	Da	det	var	hans	sidste	årsberetning,	
gjorde	han	også	status	over	de	forgangne	år.
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Studie rejser
Egmont Højskolens studierejser, der er et obligatorisk 
tilbud til skolens elever, har til formål at fremme elever med 
handicap, deres evne og lyst til bl.a. at gøre sig gældende 
i international sammenhæng samt at lære de praktiske 
forhold og lignende ved en udlandsrejse. I forårssemestret 
går turene til Malta, Rom, Kina, Japan og Tanzania. Da det 
offentlige stort set ikke dækker lærernes og hjælperes del-
tagelse, er fondens tilskud på 180.000 kr. med til at turene 
kan gennemføres.

Handicapidræt
I forrige regnskabsår ydede vi støtte til Dansk Handicap 
Idræts-Forbund (DHIF)  i forbindelse med forberedelse til 
Paralympiske Lege 2008 i Beijing. DHIF arbejder inten-
sivt på den internationale handicappolitiske scene for at 
profilere og sikre idrætten for personer med svært fysisk 
handicap. I den forbindelse håber idrætsforbundet på 
at blive værter for ”De Paralympiske Leges” generalfor-
samling i 2009, der kan blive en brik i spillet om, hvorvidt 
Danmark kan blive vært ved OL 2020 og dermed også vært 
ved Paralympiske Lege dette år.  Såfremt legene placeres 
i Danmark, vil det sætte markant fokus på Københavns 
infrastruktur, og især tilgængeligheden til idrætsfaciliteter, 
til museer, kulturelle seværdigheder og ikke mindst på den 
kollektive trafik. Et fokus der kan betyde, at der vil ske 
store fremskridt på dette felt. Fondens støtte til projektet er 
på 100.000 kr.

I øvrigt kan jeg nævne, at vores trykte beretning, der ud-
kommer til september, vil have en forside fra den kalen-
der DHIF har udgivet i anledning af Paralympiske Lege i 
Beijing. DHIF har venligst givet os tilladelse til at benytte 
billedet, der viser en sportsudøvende kørestolsbruger. 

Vanførefonden har også ydet tilskud til anden idræt, fx 
el-hockeystole, rugbykørestole og til et internationalt han-
dicapsvømmestævne.

Handicapbiler
Mange bevægelseshandicappede er rådvilde, når de skal 
søge om og indrette en handicapbil. Reglerne er kompli-
cerede og har, specielt i de senere år, været under stor 
forandring, og rådgivningen er desværre ofte mangelfuld 
også fra de offentlige myndigheder.
RYK – Rygmarvsskadede i Danmark - arbejder på at 
udgive en bog, der beskriver sagsgangen, betingelser for 
støtte, udskiftningsreglerne og administrativ praksis. Vanfø-
refonden har ydet 75.000 kr. i økonomisk støtte.

Handicap og job
”Forbundet Kommunikation & Sprog” er i gang med et 
projekt,  der kaldes ”Handicap og job i praksis”. Projektet 
går ud på,  at jobsøgende med handicap kan mødes med 
rekrutterende virksomheder på en fordomsfri måde for 
begge parter. Til dette projekt er der ydet 100.000 kr. 



Ph.d projekter om senfølger og tilgængelighed
For første gang i Vanførefondens historie har vi ydet støtte 
til ph.d. projekter. Der er tale om hele to projekter. Det 
første projekt hedder ”For ung til at være gammel – en 
empirisk undersøgelse og teoretisk analyse af de psykiske 
reaktioner på senfølger efter polio, rygmarvsskade og ce-
rebral parese”. Den ph. d. studerende er Mette Nyrup, der 
i februar 2007 blev færdig uddannet som cand. psych. fra 
Københavns Universitet. Til dette projekt har fonden ydet 
350.000 kr. over en fireårs periode. Mette er selv spastiker.

Det andet projekt hedder ”Tilgængelighed i det offentlige 
rum. Bag projektet er Arkitektskolen Aarhus, der satser på 
at opgradere forskningen på tilgængelighedsområdet med 
to ph.d. stipendier. Eksempelvis kan tænkes projekter fra 
den planlægningsmæssige skala over kollektiv trafik, til 
udformning af transport-. hjælpe- eller kommunikations-
systemer i bredeste forstand. Projektet forventes at løbe tre 
år, og fondens støtte er 400.000 kr. Arkitektskolen i Aarhus 
har tidligere arbejdet intensivt med tilgængelighedsprojek-
ter, og har fra Kulturministeriet fået støtte til det ene ph.d. 
projekt, mens det andet finansieres med støtte fra private 
fonde.

Ferie og rejser
Atter i år er den største del af den ydede støtte gået til ferie 
og rejser for handicappede. ”Dansk Handicap Forbund” 
har modtaget to mio. kr. til sommer- og juleophold  på 
forbundets feriecenter Sct. Knudsborg på Fyn. 
Også andre arrangerer ferier for handicappede. Således 
har ”Handicappede børns ferier” igen i år modtaget 50.000 
kr. til grupperejser, ”ASF- Dansk Folkehjælp” har fået 
30.000 kr. og  ”Ungdommens Røde Kors” har modtaget 
50.000 kr. Disse tilskud er med til at mange handicappede 
børn får mulighed for at få en god ferieoplevelse.

Toiletter, elevatorer og lifte
Tilgængeligheden i forsamlingshuse, højskoler og lignende 
er løbende noget, der trænger til forbedring, og i regn-
skabsåret har vi ydet støtte til syv handicaptoiletter og fem 
elevatorer/lifte. Denne form for støtte gives udelukkende 
på betingelse af, at forbedringerne som et minimumskrav 
overholder de krav, der er beskrevet i bygningsreglementet.

Personlegater
Som sidste punkt vedrørende uddelinger vil jeg nævne per-
sonlegaterne, der ydes til ferier, computere, vaskemaskiner 
eller blot som opmuntring i hverdagen. I året der er gået, 
har vi støttet 137 personer med i alt 523.000 kr. 

Arv og bidrag
For at kunne yde alle disse tilskud, skal vi naturligvis også 
have nogle indtægter. Og på indtægtssiden kan jeg nævne,  
at med hensyn til modtagne arvemidler har året været 
rigtigt godt. Vi har modtaget ca. 3 mio. kr. (mod 640.000 kr. 
sidste år) og dette beløb går som sædvanlig direkte ind i 
fondens formue.

Modtagne bidrag, der kan benyttes til uddeling, ligger i 
år på 1.084.000 kr. (mod 1.351.000 kr. sidste år). Af dette 
beløb udgør tips- og lottomidlerne 900.000 kr.

Afsked og tilbageblik
Det var så min sidste årsberetning. Det er naturligvis vemo-
digt, men alting har som bekendt en ende. Og det er vigtigt 
at slutte i tide.

Det har været 17 særdeles spændende og udfordrende år, 
og det har været en stor tilfredsstillelse at kunne bidrage til 
at forbedre forholdene for handicappede i det omfang, det 
har været muligt inden  for vore rammer.

Når man ser på situationen, som den var i 1955, da Van-
førefonden blev oprettet, sammenlignet med forholdene i 
dag, er der heldigvis sket en stor forbedring både af forhol-
dene og synet på handicappede. Beretninger fra den tid er 
i dag svære at forstå, men det ændrer ikke på, at der også 
i dag stadig er lang vej til en reel ligebehandling, bl.a.  fordi 
samfundet jo samtidig har ændret sig på dramatisk vis.

Derfor vil der også langt ud i fremtiden være et stort behov 
for Vanførefonden.

Ser man på de seneste år er sport, kultur og ferie kommet 
til at spille en stadig større rolle i vore uddelinger, men det 
er alligevel fortsat forbedring af tilgængeligheden i bred for-
stand, der vejer tungt.

I en undersøgelse for et par år siden om tilgængelighed 
i  Norden kommer Danmark på en bundplads. Det er ret 
nedslående.

Jeg håber, at den nye FN-konvention, som Folketinget 
formentlig tilslutter sig i løbet af dette år kombineret med 
de nye kommunale Handicapråd, vil sætte skub i gennem-
førelse af forbedret tilgængelighed og egentlig ligebehand-
ling. Der er lang vej endnu.

Hjertelig tak for den store tillid, der har været vist mig 
gennem de 17 år. Jeg ønsker al mulig held og lykke i de 
kommende år.

   |   05



06   |    Vanførefondens årsberetning 2007-08 // Vanførefondens Priser

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 Schiø-
ler havde atter den store glæde at uddele forskerprisen og 
sagde bl.a.

”Endnu engang har jeg den glæde og fornøjelse at stå her 
for at give Vanførefondens Forskerpris til en person, der har 
medvirket til at gøre tilværelsen lettere for mennesker med 
fysiske handicap.

Fysisk handicap kan være så mange ting, og det betyder 
også, at vi – heldigvis da – hver år får indstillinger af forskere, 
der beskæftiger sig med vidt forskellige områder. Det kan 
være alt fra grundvidenskabelige studier til forklaring og 
forebyggelse af specielle medfødte handicap til udvikling af 
bedre hjælpemidler, bedre tilgængelighed og bedre behand-
lingsmetoder. 

Også i år spænder de emner, der er begrundelserne for de 
indstillinger, vi har fået, meget vidt. Det er meget opmuntren-
de hvert år at se på hvor mange steder og på hvor mange 
forskningsfelter, der arbejdes med emner, der vedrører 
fysiske handicap og måder til at minimere de konsekvenser, 
fysiske handicap får for de enkeltindivider, der rammes.

De indstillinger, som vi har kunnet glæde os over i år, berører 
så forskellige emner som sygdomsforskning, arbejdsmar-
kedsforhold, forskellige former for nedbrydning af kommuni-
kationsbarrierer, genoptræning og rehabilitering.

Og det er inden for det sidste af disse områder, vi har kunnet 
finde årets modtager af forskerprisen, idet priskomiteens 
valg er faldet på  seniorforsker, ergoterapeut, ph.d. Tove 
Borg, som er ansat ved Forskningsenheden på Hammel 
Neurocenter. Desuden fungerer Tove Borg som ekstern lektor 
både ved Syddansk Universitet og Århus Universitet tilknyttet 
masteruddannelserne i henholdsvis Rehabilitering og Huma-
nistisk Sundhedsforskning og Praksisudvikling. 

Hun er uddannet som ergoterapeut og har fået sin videre-
uddannelse både her i landet, Sverige og USA og endelig i 
2003 ph.d. -uddannelse fra Ålborg Universitet afsluttet med 
afhandlingen: ”Livsførelse i hverdagen under rehabilitering”.

Kære Tove Borg
Det er i sandhed et imponerende curriculum, der følger 
med de indstillinger, vi har fået uafhængigt af hinanden fra 
Syddansk Universitet og fra Hjælpemiddelinstituttet. To 
indstillinger, der tydeligt viser os, at din indsats som forsker 
værdsættes højt både i det akademiske forsknings- og 

undervisningsmiljø og i den del af vort hjemlige univers, der 
samler og formidler viden fra forskning og udvikling for at 
nyttiggøre den bedst muligt for mennesker med funktions-
nedsættelser.

Din afsluttende opgave på ph.d.-studiet er en på alle måder 
stor præstation. Det har været et tidskrævende og kompli-
ceret arbejde at færdiggøre det, og resultatet er fysisk en 
stor bog på omkring 400 sider, og et meget vægtigt bidrag til 
forståelse af mål og midler i rehabiliteringen.

Du har både i din forskning og i din øvrige virksomhed sat 
fokus på den enkelte person – i nogle sammenhænge siger vi 
patient – og vedkommendes hverdagsliv. Dit fokus er på det 
liv den enkelte skal leve efter rehabilitering og forhåbentlig 
også med støtte i den. Du har vist, at det har den allerstørste 
betydning for både indhold og proces i rehabiliteringen og 
dermed også for både personens fremtid og det udbytte, de 
professionelle ønsker at se af deres indsats, at brugeren ind-
drages aktivt i hele forløbet.

Din forskning har haft en ganske betydelig gennemslagskraft 
ud over landet og sat sig tydelige spor for udviklingen af 
dansk rehabilitering.

Og dette skyldes jo ikke mindst, at du udover din stadige 
forskningsiver besidder både rige evner og stor energi som 
underviser. Du har gennem hele din karriere arbejdet for at 
højne standarden ikke blot blandt kolleger, men også hos an-
dre aktører i rehabiliteringsfaget. Ved siden af din stilling som 
forsker på Hammel har du to eksterne lektorater at se til, men 
formår desuden at give din viden og erfaring videre på talrige 
kurser og faglige konferencer. At heller ikke sundhedsvæ-
senets myndigheder bliver snydt for din ekspertise, som du 
stiller til rådighed i det ene udvalg eller arbejdsgruppe efter 
den anden, kan vi jo alle kun glæde os yderligere over.

I disse år ser vi desværre en tendens til, at rehabiliteringen 
ikke overalt får de rammer og muligheder, der kan give de 
bedste resultater – uanset om det drejer sig om den reha-
bilitering, som hører hjemme i sundhedssektoren eller den 
videre rehabilitering til arbejdsmarkedet og en selvstændig 
og uafhængig tilværelse for den enkelte. Dine resultater 
viser, at vi skal arbejde med en fælles indsats sammen med 
brugerne og anvende vores kræfter på de individuelle behov 
og ønsker, Det er ikke tilstrækkeligt at nøjes med stereotype 
standardprogrammer, som glemmer at ikke to af os er ens. 

Hvis vi alle virkelig var ens, så havde vi ikke haft kloge og 
dygtige fornyere som dig, som kan tænde lys forude i den 
aktuelle mørke ”reform-tunnel”.  Til lykke med prisen!”

Vanførefondens Forskerprisen 2008 gik til  Seniorforsker, ergoterapeut, ph.d. Tove Borg

Vanførefondens	Priser
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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 bemærkelsesværdig indsats for at lette dagligdagen for 
fysisk handicappede. Formanden for Vanførefonden Palle 
Simonsen begrundede årets valg således:

Lena Nielsen har været aktiv i handicapbevægelsen i 44 år. 
Lena begyndte i Dansk Handicap Forbunds Ungdomskreds 
som 16-årig og har siden haft mange forskellige tillidsposter 
i forbundet. Hun har siden 1990 siddet i hovedbestyrelsen, 
hun er næstformand i Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg 
(BTPU), som hun har været medlem af siden 1988, og hun 
er et aktivt medlem af ulandsudvalget, for hun brænder for, 
at også mennesker med handicap fra mindre begunsti-
gede områder af verden får tålelige vilkår. Uden for Dansk 
Handicap Forbund lægger Lena blandt andet sine kræfter i 
Danske Handicaporganisationer og foreningen Kvinder med 
Handicap.

Lena slider utrætteligt for, at mennesker med handicap skal 
have rettigheder, der sikrer tilgængelighed til alle niveauer i 
samfundet, uanset om det gælder nedsænkede kantsten, 
retten til værdig hjælp, uddannelse, job eller pension. Eller til 
naturoplevelser, for Lena elsker naturen – og bedst er det, når 
man selv kan være en del af oplevelsen.

Lena er uddannet korrespondent, men da hun var nyud-
dannet, var tiden ikke moden til at lukke mennesker med 
handicap ind på arbejdsmarkedet – i stedet blev det muligt at 
lægge alle kræfterne i det handicappolitiske arbejde.

Lena Nielsen er vagtsom og kritisk på den positive måde. 
Når et bygningsreglement sendes i høring, sætter hun sig 
grundigt ind i det og udformer sammen med resten af BTPU 
et høringssvar. Hun giver altid en kompetent rådgivning om 
for eksempel indretningen af de ny IC4 tog og kæmper en 
brav kamp for tilgængelige tog i DSB’s Handicappanel. Hun 
har været stærkt medvirkende til, at bygningen af Operaen fik 
kompetent rådgivning fra start for at undgå fejl, og resultatet 
blev da også godt.

Transport er et af de områder Lena vier stor opmærksomhed, 
hvad enten det gælder fly- og togrejser eller den individu-
elle handicapkørsel. Og hun forsøger også at oplyse andre 
om, hvad der sker. Således råbte hun vagt i gevær over for 
samtlige trafikministre i EU, trafikordførere i Folketinget m.fl., 
da det blev åbenbart, at de nye EU- standarder vil bombe til-
gængeligheden årtier tilbage. Lena er nu udpeget af Europæ-
isk Handicapforum til at arbejde videre med standarderne.

Velfungerende individuelle kørselsordninger for de, som ikke 
kan køre med tog og bus eller har egen bil, er en hjertesag 

for Lena. Hun deltog i arbejdet, da ordningerne blev indført 
for 16 år siden, og hun har været en af bagmændene i en 
aktuel brugerundersøgelse, der skal sikre dokumentation i 
arbejdet med at gøre ordningerne bedre.

Når Lena råber vagt i gevær lytter omgivelserne, selvom det 
netop ikke sker med store ord og alarm. Hun er ikke bange 
for at stille spørgsmål og på en intens, rolig og vedholdende 
måde, forsøger hun at nå ind til sagens kerne. Og man mær-
ker, der brænder en ild for den sag, som er hendes, nemlig: 
At kæmpe for retten til et almindeligt liv for alle mennesker 
med handicap.

Da Lena for nogle år tilbage skulle portrætteres i Handi-
cap-Jul, vidste redaktionen, at det ikke ville blive en nem 
interviewopgave, for Lena er et privat menneske, der ikke 
promoverer sig selv. Det, der interesserer hende, er at gøre et 
stykke arbejde sammen med andre.

I artiklen siger Lena Nielsen bl.a.:
”Jeg er sådan et menneske, der hele tiden tager de mulighe-
der, der viser sig og vælger det fra, jeg ikke har lyst til. Og jeg 
har hele livet haft muligheder, der har bidraget til et godt liv 
og et spændende og stærkt arbejdsliv.”

Vi andre kan så bare glæde os over og drage nytte af de 
store resultater, som Lenas arbejdsliv har givet.

Endnu en værdig modtager af Vanførefondens Opmuntrings-
pris. Tillykke med prisen.

Vanførefondens opmuntringspris 2008 gik til Lena Nielsen

Gunnar Schiøler, Tove Borg, Palle Simonsen og Lena Nielsen.



Den nye formand, Pia Gjellerup, takkede for valget og ud-
trykte sin glæde over at kunne være med til at omsætte den 
generøsitet hos givere og testatorer, som Vanførefondens 
formue og indtægter vidner om, til aktiviteter, redskaber og 
installationer, som gør hverdagen til en lidt mindre udfor-
dring for mennesker med et fysisk handicap.

Pia Gjellerup vendte sig herpå til den afgåede formand, 
Palle Simonsen, som gennem de sidste 17 år har vare-
taget opgaven som formand ”med værdighed, indsigt, 
følsomhed, engagement og venlighed”. Hun mindedes 
en prisoverrækkelse i 2000, hvor hun som minister havde 
haft fornøjelsen at begrunde valget af Palle Simonsen som 
modtager af Årets Bestyrelsespris. Som en del af den offi-
cielle begrundelse blev Palle Simonsens indsats fremhævet 
for det stærke engagement samt en fremtræden, som gav 
respekt og skabte tillid. Også dengang havde der været 
plads til en personlig bemærkning: ”Den måde, du har 
forvaltet dine opgaver, dit ansvar og din menneskelighed, er 
et forbillede for mange, der fulgte efter.” – ”Det hele gælder 
også i dag.”
Herefter overlod formanden talerstolen til andre, der havde 
et længere fælles virke med Palle Simonsen i Vanførefon-
den.

Dygtig igangsætter
Helge Hjortdal, mangeårigt bestyrelsesmedlem i Vanføre-
fonden og nu medlem af repræsentantskabet roste Palle 
Simonsen for hans åbne og værdige måde at være formand 
på og sagde bl.a.: ”Som formand har du taget mange ini-
tiativer og været en dygtig igangsætter. Men det var aldrig, 
fordi du havde dine egne dagsordener at pleje. Du havde 
idéer, du havde kontakter og du knyttede nye bånd. For at 
sikre, at vi i fællesskab kunne træffe de bedste beslutnin-
ger for mange mennesker med handicap.” Helge Hjortdal 
havde selv kontakt til Vanførefondens arbejde tilbage fra 
den første formand, Viggo Kampmann, som havde haft 
en enestående betydning for etableringen af fonden både 
formelt og i befolkningens bevidsthed. Han havde haft det 
længste samarbejde i fondens bestyrelse med Palle Simon-
sen, som med fuld respekt for grundlaget havde ført fonden 
ind i en ny tid. ”Nu forlader du bestyrelsen, Palle. Jeg håber, 
at du vil se tilbage på tiden med samme glæde, som jeg.”

Fondens støtte er nødvendig
Ole Lauth forstander for Egmont Højskolen fortalte  bl.a.: 
”Som 10 årig stod jeg sammen med min far Oluf Lauth, 
Viggo Kampmann og Kristen Helveg-Petersen og så på 
tegninger af den nye Egmont Højskole, og så sagde Viggo 
Kampmann: ”Hvor er svømmebassinet?”  Det var i 1959, 
og det var der ikke råd til dengang. Siden er der gjort ni for-
søg, og nu ser det ud til at lykkes, så vi kan få vandtræning. 
Men uden støtte fra Palle Simonsen var det aldrig lykkedes. 

Respekt og venlighed
Susanne Olsen er næstformand i Vanførefonden og mødte 
Palle Simonsen i en brugerbestyrelse på Jonstrupvang 
engang i 1970erne. ”Du var formand, og jeg en af brugerne. 
Dengang skulle jeg tvinges til at sige noget, senere mødte 
jeg dig igen, hvor jeg var næstformand i Dansk Handicap 
Forbund, og du blev oprigtigt glad for, at jeg var nået så 
langt. Du har altid haft respekt for de mennesker, du har 
arbejdet sammen med, det har jeg også oplevet i fondens 
bestyrelse, hvor du har sat mig stille og roligt ind i arbejdet.
Herefter gav hun ham på bestyrelses vegne en ”bålplads” 
til havebrug,  som han kan varme sig ved og på symbolsk 
vis mindes Vanførefonden. Dernæst bød hun Pia Gjellerup 
velkommen i Vanførefonden og så frem til samarbejdet.

Farvel	til	Palle	Simonsen	og	
velkommen	til	Pia	Gjellerup	
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Ved	Vanførefondens	årsmøde	i	Nationalmuseets	Festsal	var	det	vagtskifte	på	formands-
posten.	Palle	Simonsen	afsluttede	sin	beretning	med	at	takke	for	årene	som	formand.	
Fhv.	finansminister	Pia	Gjellerup	blev	valgt	som	ny	formand.	Ved	afslutningen	af	mødet	blev	
formandsskiftet	markeret.

Pia Gjellerup og Palle Simonsen



Model af det siddende menneske i en RBM kontorstol.

Kræfter på kroppens bløde væv opdeles traditionelt i tryk-
kræfter og forskydningskræfter. Trykkræfter er defineret 
som de kræfter der påvirker vinkelret på overfladen, mens 
forskydningskræfter påvirker parallelt med overfladen. 
Sidstnævnte er vanskelige at måle og er under mistanke for 
at være specielt skadelige for bløde væv. 

Tryk og forskydning.

Computermodellen, som er udviklet i kropsmodelleringssy-
stemet AnyBody, kan beregne forskydningskræfterne ved 
forskellige siddestillinger og understøtningsformer, f.eks. 
med lodret ryglæn eller tilbagelænet ryglæn, med høj eller 
lav lændestøtte eller med forskellige hældninger af sædet. 
Hvis man tæller alle parametrene sammen, bliver det hur-
tigt til en halv snes stykker eller mere, og så er problemet 
allerede for kompliceret til kunne overskues på grundlag 

af erfaring eller fysisk forståelse, man har brug for en mere 
præcis model. Hvis man f.eks. gradvist ændrer ryglænets 
hældning fra helt opret siddende - til helt liggende stilling, 
så varierer forskydningskraften mellem sæde og krop 
kraftigt. Ved helt opretsiddende stilling og ved vandret 
liggende stilling er forskydningskraften lille, mens den har 
sit maksimum omkring 20 graders hældning af ryglænet. 
Disse beregninger forudsætter et vandret sæde med et un-
derlag med god friktion. Beregningen afslører også, hvorfor 
man foretrækker at læne sig bagud, hvis man skal slappe 
af: Muskelaktiviteten ifølge modellen er kraftigt faldende 
fra omkring 7% af kroppens styrke ved lodret position til 
omkring 2% ved blot 15 graders hældning af ryggen. Ryg-
lænets hældning aflaster altså musklerne på bekostning af 
forskydningskræfter under numsen.

AnyBody-model af et siddende menneske med 
forskellige hældninger af ryglænet.

Modellens sammenhæng mellem ryglænets hæld-
ning og forskydningskraften på de bløde væv under 
sædepartiet. Bemærk, at i lodret siddende position og i 
liggende position er forskydningskraften nær nul, mens 
den topper ved en hældning omkring 20 grader.
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Projektet er endnu i sin begyndelsesfase, og på nuværende 
tidspunkt er hovedaktiviteten at validere modellens resulta-
ter med forsøg, hvorfor en kørestol med indbyggede kraft-
målere i sæde, fodstøtte og ryglæn er blevet konstrueret. 
Resultaterne fra kørestolen kan sammenlignes med resulta-
terne fra AnyBody-modellen og derved give en idé, om mo-
dellen regner rigtigt. Senere skal der opbygges en såkaldt 
finite element-model af bækkenet og de omkringliggende 
bløde væv. Når kræfterne fra AnyBody-modellen af det sid-
dende menneske sendes ind i finite element-modellen, så 
bliver det muligt at beregne spændingspåvirkningen af de 
bløde væv overalt i systemet, dvs. både på huden og i de 
dybe lag tæt ved bækkenknoglen. Forhåbentlig bliver det 
derved muligt at forstå, hvordan forskellige kørestolskon-
struktioner skaber spændinger i vævene og dermed risiko 

for dannelse af tryksår. En sådan forståelse vil være at stor 
forebyggende værdi, fordi den kan kommunikeres både til 
kørestolsbrugerne og til producenter og terapeuter.

Artiklens forfattere vil gerne takke RBM A/S og Wolturnus 
A/S for økonomisk og materiel støtte til forskningen, og 
John Rasmussen takker Vanførefonden varmt for forsk-
ningsprisen år 2007. Det er en helt speciel ære at modtage 
en pris på et område, hvor resultaterne kan bidrage til 
løsningen af virkelig alvorlige problemer.

Yderligere information kan fås hos John Rasmussen, 
jr@ime.aau.dk. 
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Den	uafhængige	revisors	
påtegning
Til fondsbestyrelsen i Vanførefonden
Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for regn-
skabsåret 1. april 2007 - 31. marts 2008 omfattende ledel-
sesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance,
egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges 
efter lov om fonde og foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med lov om fonde og foreninger. Dette ansvar omfatter 
udformning, implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvi-
gelser eller fejl samt valg og
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og 
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændig-hederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet 
på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlæg-
ger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad 
af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for 
de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De 
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i års-
regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne 
kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og 
aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, 
med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas-

sende efter omstændighederne, 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 
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. marts 2008 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 1. april 2007- 31. marts 2008 i overensstem-
melse med lov om fonde og foreninger.

Supplerende oplysninger
Fondens udlån er værdiansat til udlånenes nominelle værdi, 
17.072.434 kr., med fradrag af en reservation til imødegåelse 
af tab på 3.535.308 kr., eller i alt 13.537.126 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 endvi-
dere til omtalen i note 4.

København, den 27. maj 2008
KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Torben Vonsild
statsaut. 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 5.823.639 kr. mod 
4.724.494 kr. i 2006/07. Fondens bundne kapital udgør 
100.044.999 kr. mod 101.547.793 kr. pr. 31. marts 2007.

Uddelinger
Fonden har i lighed med tidligere år modtaget et stort antal 
ansøgninger bl.a. fra institutioner, foreninger og enkelt-
personer om støtte. Årets uddelinger udgør 5.377.000 kr. 
mod 4.703.000 kr. i 2006/07. Dispositionskontoen udgør 
1.580.069 kr. efter ovennævnte uddelinger.

Fremtiden
Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i 
2008/09 i overensstemmelse med den fastlagte uddelings-
politik.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begiven-
heder, der skønnes at have betydning for årsregnskabet for 
2007/08.

Palle Simonsen  formand

Susanne Olsen                                                   næstformand

Vagn Ry Nielsen                                                         kasserer

Anders Andersen

Ole Bjerregaard 

Chr Bojsen-Møller

Thomas Børner 

Erna Christensen 

Pia Gjellerup

Gunnar Schiøler

På Vanførefondens årsmøde den 27. maj 2008 vil formanden 

aflægge årsberetning, der ligeledes vil blive trykt og offentlig-

gjort.
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Resultatopgørelse
 Note 2007/08 2006/07

Indtægter

Renter og udbytter  5.205.235  4.073.422

Indgåede bidrag m.v. 1 1.084.264  1.351.123

Tilbageførte bevillinger  242.000  0

Indtægter i alt  6.531.499  5.424.545

Omkostninger

Gager  314.950  315.212

Husleje m.v.  31.432  51.789

Forvaltningsafgift  40.000 40.000

Kapitalpleje  76.551  74.892

Revision og regnskabsmæssig assistance  134.375  134.375

Kontorholdsomkostninger  85.092  73.597

Afskrivninger  25.460  10.186

Omkostninger i alt  707.860  700.051

Årets resultat før skat  5.823.639  4.724.494

Skat 2 0 0

Årets resultat  5.823.639  4.724.494

   

Overskudsdisponering

Årets resultat  5.823.639  4.724.494

Overført overskud  1.133.430  1.111.936

Til disposition  6.957.069  5.836.430

Der fordeles således:   

Bevilgede uddelinger 3 5.377.000  4.703.000

Overført til disponibel kapital  1.580.069 1.133.430

  6.957.069  5.836.430
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Balance
 Note 2007/08 2006/07

AKTIVeR

Bundne aktiver, Udlån

Udlån 4 13.528.357  13.902.978

Værdipapirer

Obligationer  77.103.496  75.672.102

Præmieobligationer  14.423  13.235

Pantebreve  0 66.905

Aktier  9.266.334   11.170.070

Udlån og værdipapirer i alt  99.912.610  100.825.290

Likvide beholdninger  132.382  683.306

Overføres fra disponible aktiver  7 39.197

Bundne aktiver i alt  100.044.999   101.547.793

   

Disponible aktiver 

Udlån 4 8.769 16.649

Likvide beholdninger  4.637.675  3.668.278

Materielle anlægsaktiver 5 40.733 66.193

Andre tilgodehavender  225.000

Tilgodehavende udbytteskat  170.879  103.822

  5.083.056  3.854.942

Overføres til bundne aktiver  -7 -39.197

Disponible aktiver i alt  5.083.049 3.815.745

AKTIVeR I ALT  105.128.048  105.363.538

   

PASSIVeR

Fondens kapital   

Grundkapital 6 96.196.503 95.629.262

Kursreguleringsfond 7 3.848.496  5.918.531

   

Bunden kapital  100.044.999  101.547.793

Disponibel kapital  1.580.069  1.133.430
Fondens kapital i alt  101.625.068  102.681.223

   

Gældsforpligtelser   

Bevilgede, ikke udbetalte tilskud  3.459.000  2.638.000

Skyldig A-skat m.v.  8.297  6.077

Anden gæld  35.683  38.238

Gældsforpligtelser i alt  3.502.980  2.682.315

   
PASSIVeR I ALT  105.128.048  105.363.538



Noter

20   |    Vanførefondens årsregnskab 2007-08 // Årsregnskab

1

2

3

Indgåede bidrag m.v.

Tilskud fra tips- og lottopuljen   900.000

Øvrige bidrag   184.264

  1.084.264

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 2007/08 foretaget eller givet tilsagn om tilskud i henhold til fondens formål

med 5.377.000 kr., som specificeres således:

Forsamlingshuse, skoler, foreninger, sport, 

hobby, plejehjem m.v.

Bjerringbro Biografforenin *      40.000

Centerbørnehaven Borgervænget     *  20.000

Faaborgegnens Efterskole   30.000

Foreningen Ejer Bavnehøjs Venner  *        50.000

HIVO – Handicappedes Idrætsfore. Horsens   45.000

Lokalområdet i Sennels  *        40.000

Luthersk Missionsforenings Højskole  *        100.000

Pindstrup Centret  *        250.000

Skive Handicap Idræts Forening – El-hockey   50.000

Tante Andante Børnehus i Lemvig  *        75.000  700.000

Sociale, humanitære og velgørende formål

Bjarne Müller (10.000 er udbetalt)  *        40.000

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening  *        50.000

Det Danske Spejderkorps, Åbyhøj   20.000

Opmuntringslegater, LL § 7, stk. 22   500.000

Respirationscenter Øst   7.000  617.000

Transport    1.317.000
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3

Noter

Uddelinger (fortsat)

Transport     1.317.000 

Ferierejser og hjælperes deltagelse arrangeret af    

ASF – Dansk Folkehjælp  *     30.000  

Dansk Handicap Forbund    2.000.000  

Handicappede børns ferier    75.000  

Ungdommens Røde Kors  *     50.000  

Vanføreforeningen Nuuk    10.000  2.165.000 

    
Sygdomsbekæmpende formål og forskning samt 
oplysning om de vanføres problemer og vanføre-
arbejdet 

   

Arkitektskolen Aarhus  *     400.000  

Egmont Højskolen  *     180.000  

Forbudet Kommunikation & Sprog  *     100.000  

Handi-K@ - Kreativ Linje  *     10.000  

LPPH – Landsorg. for modtag. af personlig hjælp  *     15.000  

Mette Nyrup, ph.d. projekt  *     350.000  

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark    30.000  

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark  *     75.000  

RYK’s sommerkursus    100.000  

Spastikerforeningen    10.000  

Dansk Handicap Forbund    300.000  

Dansk Handicap Idræts-Forbund  *     100.000  

Spastikerforeningen og Solbakkens Rådgiv. Center  *     100.000  1.770.000 

    

Opmuntringspris      25.000 

Forskerpris      100.000 

      5.377.000 

* Bevilgede tilskud, der ikke er udbetalt ultimo regnskabsåret 



Noter
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4 Udlån

  

Udlån foretaget før 4. september 2001, bundne aktiver   13.528.357

Udlån foretaget efter 4. september 2001, disponible aktiver   8,769

Udlån i alt   13.537.126

  

Udlånene sammensætter sig således:   

Udlån, som forrentes og afdrages:  

Lån med rente, med pant  9.157.442 

Lån med rente, uden pant  915.392 10.072.834

Udlån, der ikke er forrentet:  

Lån uden rente, med pant  6.279.500 

Lån uden rente, uden pant  703.500 6.983.000

Supplerende billån   16.600

   17.072.434

Hensat til eventuelle tab på udlån   -3.535.308

   13.537.126

  

  

Udlånene på nominelt 17.072.434 kr. ydes uden sikkerhedsstillelse bortset fra lån mod 

sikkerhed i fast ejendom. Lånenes reelle værdi - herunder tilstrækkeligheden af reservationen 

til imødegåelse af eventuelle tab på fondens udlån, 3.535.308 kr., er ikke opgjort. Lånenes 

bogførte værdi må mere bedømmes ud fra fondens formål end ud fra værdien i handel og 

vandel. 

Afdrag på udlån udgør 382.501 kr. Fondens udlån er i regnskabsåret således formindsket 

med 382.501 kr.
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Repræsentationer

Vanførefondens repræsentation i bestyrelser og udvalg

Christianehøj

De Vanføres Boligselskab

Egmont højskolen 

Hou Søsportcenter

Nørgårds Højskole

Pensionistrejser 

Vanførefonden har i regnskabsåret administreret  
følgende legater

Forskningsfonden vedr. medfødte sygdomme

Elisabeth Graus Fond

Grete Levins Fond

Ejner M. Petersens Legat

Marie, Jørgen og Gudrun Werners Fond

	 	

					

Legater

Opmuntringsprisen er tildelt følgende:

1994 Steen Christiansen (pædagog og klubleder)

1995 Gram A/S

1996 Kirsten Sørrig (journalist)

1997 Erik Clausen (filminstruktør 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)

2008  Lena Nielsen

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)

2008		 Tove	Borg	(Seniorforsker,	ergoterapeut,	ph.d.)	

Vanførefondens	Priser



Vanførefondens	bestyrelse

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

Næstformand, Landsformand DHF
Susanne Olsen
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A
2100 København Ø

Kasserer, fhv. borgmester
Vagn Ry Nielsen
Søndergade 43,2
8700 Horsens

Jurist Anders Andersen, 
Keidamsvej 7
4760 Vordingborg

Virksomshedsrådgiver, Ole Bjerregaard
Schimmelsmanns Have 5
2930 Klampenborg

Advokat Chr. Bojsen-Møller 
Plesner
Amerika Plads 37
2100 København

Kommitteret Thomas Børner
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K

Hovedkasserer DHF, erna Christensen
Højgårdstoften 67
2630 Tåstrup

Politidirektør Hanne Bech Hansen
Politigården
1567 København V

Overlæge Gunnar Schiøler
Jagtvej 208, 2 tv
2100 København Ø

Vanførefondens sekretariat

Sekretariatet 
Inge Moustgaard
Vanførefonden
Borgervænget 5,3, 
2100 København Ø

Vanførefondens	
repræsentantskab
Vicedirektør Carsten Andersen
Forsikring & Pension 
Amaliegade 10 
1256 København K

Direktør Orla D. Andersen 
Dronningens Tværgade 46,4 
1302 København K

Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 
Søndermarksvej 7,1
2500 Valby  
 
Landsformand 
Flemming Bay-Jensen 
Torvegade 136 B
6700 Esbjerg

Direktør Helge Barnewitz
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A
2100 København Ø

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 
Brydegårdsvej 10 
5683 Hårby  

Borgmester Ove E. Dalsgaard
Ballerup Rådhus
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Direktør Kaj Dreijer 
Digevej 22  
4872 Idestrup 
 
Adm.direktør Johannes Due
Sygeforsikringen danmark
Palægade 5
1261 København K

Bestyrelsesformand 
Børge Munk Ebbesen
Viggo Rothesvej 31
2920 Charlottenlund

Redaktør Erik Eriksen
Ved Fortunen 21
2800 Lyngby

26   |    Vanførefondens årsregnskab 2006-07 // Bestyrelsen



Fhv. amtsborgmester Søren Eriksen
Kalundborgvej 6
4281 Gørlev

Fhv. borgmester Hanne Falkensteen
Alsvej 103
2970 Hørsholm

Ældrerådsformand
Kirsten Feld
Knud den stores vej 36, lejl. 210
4000 Roskilde

Direktør Charlotte Fuglsang
Danmarks lungeforening
Herlufsholmvej 37
2720 Vanløse

Journalist Mogens Gyde
Communiqé
Christians Brygge 28
1559 København V     

Politidirektør
Hanne Bech Hansen
Politigården
1567 København V

Direktør Helge Hjortdal
Hovedgaden 33, 2 sal
3460 Birkerød

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

Prorektor Hanne Krogstrup
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø

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
Søndergade 43, 2
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

Socialrådgiver
Viggo Rasmussen
Horndrupvej 13
8660 Skanderborg

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

Fhv. generalmajor Ulf Scheibye
Plantagekrogen 5
2950 Vedbæk

Fhv. finansminister Palle Simonsen
Tranevænget 8
2900 Hellerup 

Formand Kirsten Stallknecht
Tunet 31
3450 Allerød

Biskop Erik Norman Svendsen
Nørregade 11
1165 København K

Centerleder Mogens Wiederholt
Center for Ligebehandling
Bredgade 25, 4 
1260 København K

Vicedirektør Carsten Andersen
Forsikring & Pension 
Amaliegade 10 
1256 København K

Direktør Orla D. Andersen 
Dronningens Tværgade 46,4 
1302 København K

Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 
Søndermarksvej 7,1
2500 Valby  
 
Landsformand 
Flemming Bay-Jensen 
Torvegade 136 B
6700 Esbjerg

Direktør Helge Barnewitz
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A
2100 København Ø

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 
Brydegårdsvej 10 
5683 Hårby  

Borgmester Ove E. Dalsgaard
Ballerup Rådhus
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Direktør Kaj Dreijer 
Digevej 22  
4872 Idestrup 
 
Adm.direktør Johannes Due
Sygeforsikringen danmark
Palægade 5
1261 København K

Bestyrelsesformand 
Børge Munk Ebbesen
Viggo Rothesvej 31
2920 Charlottenlund

Redaktør Erik Eriksen
Ved Fortunen 21
2800 Lyngby
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	Vedtægter		 	 		 	 		 	 	 					



§ 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.

§ 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

   |   31











  

Layout/Tryk: Larsen +
 Larsen Tlf. 44 44 19 95

Vanførefonden, Sekretariatet
 Borgervænget 5, 3. sal   2100 København Ø   Tlf.: 33 l3 48 38  

info@vanfoerefonden.dk   www.vanfoerefonden.dk




