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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 2009/2010



Egmont Højskolen og RYK
Egmont Højskolen har i mange år, faktisk siden grund-
læggelsen i 1956, arbejdet på at skaffe finansiering til en 
udvidelse af idrætsfaciliteterne. Det er skolens ambition at 
skabe Danmarks første kørestolstilgængelige rutsjebane 
med elevatortilgang. Til dette spændende projekt har Van-
førefonden ydet 500.000 kr.

RYK (Rygmarvsskadede i Danmark) er en aktiv forening. 
Den har bl.a. igangsat et ”pårørende-projekt”, der er 
målrettet pårørende, så de bliver bedre rustet til at klare de 
udfordringer, der følger med når en person i familien har 
eller pådrager sig en rygmarvsskade.

Endvidere er der planlagt et toårigt pilotprojekt, der skal 
afhjælpe både de psykologiske og de fysiske problemstil-
linger for gående rygmarvsskadede mennesker. Til disse 
projekter er der ydet støtte på i alt 87.500 kr.

Ferieophold
En stor del af fondens støtte er som tidligere år ydet til 
Dansk Handicap Forbund. Forbundet afholder ferieophold, 
for mennesker som er svært handicappede,  på forbundets 
feriecenter Sct. Knudsborg på Fyn. Herudover arrangerer 
og afholder forbundet sommerkurser på Egmont Højskolen 
både for forbundets specialkredse og for frivillige arbejden-
de tillidsfolk i lokalafdelingerne. Disse aktiviteter er støttet 
med i alt 2.2 mio. kr.

Rådgivning 
Dansk Handicap Forbund oplever, at dets medlemmer har 
et stigende behov for rådgivning og støtte. Derfor arbejder 
forbundet målrettet med at designe et koncept for et 
fleksibelt fungerende rådgivningsteam. Endvidere ønsker 
forbundet at starte en netværksgruppe for forældre med 
handicap, så denne gruppe kan få en godt og kompetent 
tilbud. De to projekter er støttet med i alt 217.000 kr. 

Ganetastatur
TKS (Tunge Kontrol System) er et yderst spændende pro-
jekt, der går ud på at bidrage til øget mobilitet og selvhjul-
penhed for mennesker med handicap.
Projektet går kort sagt ud på, at man udnytter tungens 
stærke muskler og udvikler et system, så personer ved 
hjælp af en piercing i tungen og et tastatur i ganen vil 
kunne styre en computer. 
Næste skridt bliver at kunne styre en kørestol. Til dette 
projekt er der givet 500.000 kr. i støtte.

Formandens beretning 
Af formand Pia Gjellerup

Vanførefonden har i regnskabsåret 2009/10 givet tilskud til i alt 46 projekter. Fonden har ud-
delt knapt 5,9 mio. kr. mod ca. 6,1 mio. kr. året før.  Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes 
en oversigt over bevillinger, men da oversigten er meget summarisk, 
gav formanden Pia Gjellerup eksempler på nogle af bevillingerne.
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Teater og studerende
Glad Teater, der er Danmarks første professionelle teater 
med skuespillere, der har funktionsnedsættelser, har i året 
haft premiere på forestillingen ”Byens Lys”, som er en 
elevforestilling frit efter Chaplins berømte film. Endvidere 
har Glad Teater opsat forestillingen ”Flugten” på teater Ny 
Aveny, og gjort en stor indsats for, at forestillingen blev 
tilgængelig for alle. 
Glad Teater er støttet med i alt 150.000 kr.

Danske Studerendes Fællesråd har fået støtte på 80.000 
kr. til et projekt der skal sikre, at studerende med handicap 
bliver inddraget i undervisningsmiljøet på lige fod med 
deres medstuderende.

Huset Venture Sjælland
Huset ”Venture Sjælland” har til formål at skabe arbejds-
pladser, hvor mennesker med handicap, der har brug for 
det rummelige arbejdsmarked, kan folde sig ud i et aktivt 
arbejdsliv. Huset har etableret servicevirksomheden ”Ven-
ture Service”, der primært er målrettet personer med han-
dicap, så de får mulighed for at få udført små reparationer, 
vedligeholdelse o.l., - opgaver som autoriserede håndvær-
kere ikke påtager sig. Vi har støttet denne etablering med 
20.000 kr.

Nyt domicil til DH
Danske Handicaporganisationer (DH) har planer om at 
opføre et unikt kontorhus, der er tilgængeligt for alle. Et 
hus hvor alle, uanset handicap eller ej, kan arbejde og/
eller opholde sig. Visionen er, at mindst 17 medlemsorga-
nisationer skal flytte til huset. For at nå frem til det endelige 
projekt, gennemføres en totalentreprise-konkurrence med 
optimalt fokus på at sikre den fuldstændige tilgængelighed. 
Til projektet er der ydet 300.000 kr. i støtte.

Ferieoplevelser
Mere tværgående kan jeg nævne, at vi i regnskabsåret har 
ydet omkring 150.000 kr. til ferieophold for børn og unge, 
som bl.a. ”A olkehjælp”, ”Handicappede børns Ferier” 
og ”Dansk Skoleidræt” arrangerer. Vi har støttet projekter, 
hvor frivillige hjælpere bruger deres ferie til at rejse med 
handicappede og derved er med til at give disse menne-
sker muligheder for gode ferieoplevelser.

Sport 
Sportssiden har vi heldigvis også kunne støtte. I år blev det 
til bevillinger på i alt ca. 300.000 kr.  Støtten er givet bredt, 
så ud over midler til køb af special-sports-kørestole, er der 
givet støtte til opstart af ny el-hockeyskole, støtte til pro-
fessionelt træningsmateriale, til handicaprideudstyr, samt 
tilskud til køb af sikkerhedsbåd, således at handicappede 
sejlere også får mulighed for at dyrke deres sport.     

Handicaptoiletter i forsamlingshuse
En gang i mellem overvejer vi i bestyrelsen om ikke samt-
lige forsamlingshuse i Danmark nu må være udstyret med 
handicaptoiletter? Vi har i hvert tilfælde i årenes løb gjort 
vores til dette.
Imidlertid har vi i det forgangne regnskabsår givet midler til 
yderligere 13 handicaptoiletter. Herudover har vi økono-
misk støttet 5 elevatorer, og 7 steder har vi været med til 
at forbedre adgangsforholdene. Dette bliver formentlig ved 
med at være med på vores opgaveliste. Dels er der mange 
aktivitetssteder i det ganske land – by som udkantsom-
råder. Dels er det med til at understrege den ambition, 
at handicappede uden for store ekstra udfordringer skal 
kunne deltage i det liv, der udfoldes af alle andre aktive 
mennesker.

Personlegater
Sidst men ikke mindst, skal jeg nævne, at vi i året har giver 
støtte til 149 personer. Disse personlegater gives i stør-
relsesorden 4.000 – 5.000 kr., og den enkelte modtager 
får herved mulighed for lidt ekstra til en ferie,  nyanskaf-
felser eller blot til daglige fornødenheder. I alt er der uddelt 
612.000 kr. til dette formål.

Modtagne bidrag
Fonden har i det forløbne år modtaget 4,5. mio. kr. i arve-
beløb, mod sidste års 3,6 mio. kr., og disse midler er som 
sædvanlig gået direkte ind i fondens formue, således at 
afkastet fra midlerne indgår i de årlige uddelinger.
 
Med hensyn til modtagne bidrag er det mere beskedent. 
Her har vi modtaget ca. 630.000 kr. mod sidste års godt 1 
mio. kr. Den primære forklaring på denne nedgang er, at vi 
i modsætning til tidligere regnskabsår, kun har modtaget 
542.000 kr. fra Tips- og Lotto mod tidligere 900.000 kr. 
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Årsagen er, at man ikke støtter udgiften til ”frivillige” hjæl-
pere ved ferieophold med mere end symbolske 250 kr. pr. 
person pr. hele dag. Dette beløb rækker ikke til at honorere 
mennesker, der skal bruge deres tid og indlevelse i en 
opgave, der kræver deres fulde tilstedeværelse i mange 
timer i døgnet – ofte med ret udfordrende opgaver. Dette er 
en udfordring af frivilligheds-begrebet, som vi vil engagere 
os i fremover.

Historie og Fremtiden
Bestyrelsen har altid perspektiv på fremtidige opgaver, som 
vi gør os umage for at diskutere. I det forløbne år har vi set 
på de seneste års bevillinger og søgt efter et mønster, der 
kunne afdække en udvikling. Og der er et mønster, men 
det viser ikke de store forandringer, det havde vi ellers  
forventet.
Til gengæld viser det, at vi hvert år har medvirket til at 
løfte ét større projekt, som har været med til at udvikle 
opfattelsen af, hvad tilgængelighed er og kan betyde for 
handicappede. Det har betydet tilgængelighed til og i en 
helt unik dansk forlystelse nemlig Tivoli. Det har betydet 
tilgængelighed til enestående naturområder med Thy som 
banebrydende projekt, og det har betydet en ny opfattelse 
af handicapvenlighed i kombination med gedigent design.

Nu er vi kommet til en behandling af et projekt om tilgæn-
gelighed i historiske bykerner. Også her kan Vanførefonden 
spille en rolle med de styrker, vi nu engang har.

Samlet er vi således år for år med til at sætte nye dagsor-
dener for et bedre liv byggende på større tilgængelighed 
og livsudfoldelse for handicappede.

Samarbejde med andre fonde
Og netop med til. Flere af projekterne har modtaget store 
bevillinger fra andre fonde i Danmark. Vi oplever i Vanføre-
fonden et tæt samarbejde og fællesskab med Bevica 
Fonden – den fond, der er kommet ud af ændringerne i 
Sahva, og med Elsass Fonden. Dette samarbejde siger 
Vanførefonden tak for, og vi ser frem til at fortsætte det.

Tak til bestyrelse 
For mit eget vedkommende vil jeg gerne takke bestyrel-
sens medlemmer for en engageret og medlevende indsats 
i det forløbne år. Det er altid spændende og berigende – 
og faktisk også vældig hyggeligt – at være til møde i den 
lille kreds, som repræsenterer både megen indsigt, stor 
erfaring og en dyb respekt for den opgave, vi sammen er 
sat til at varetage som forvaltere af Vanførefondens opgave 
og formue.
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Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Forskerprisen”. Prisen er 
på 100.000 kr., og den overrækkes modtageren ved fondens 
årsmøde. Fonden uddeler prisen til en forsker, som gennem 
sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske 
handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilska-
dekomst. 

Prisen er dog ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsom-
råder og kan derfor gives til forskere, som øger samfundets 
erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap. 

Vanførefonden anmoder hvert år landets universiteter og 
forskningsinstitutioner om indstillinger til prisen. 

Gunnar Schiøler fra Vanførefonden havde atter den store 
glæde at uddele forskerprisen og sagde bl.a.:

Måske havde foråret lidt svært ved at få overtaget i år, men 
vores årsmøde kommer uanset vejret til tiden. Og med 
årsmødet også muligheden for at hædre en forsker med 
vores forskerpris. Hvert år er det spændende at se, hvorledes 
forskningsmiljøerne til stadighed kan nominere kvalificerede 
forskere og se, at der hvert år kommer nye forskere og ny 
forskningsområder til. Der sker heldigvis meget på området. 
Det gælder alle typer af forskning lige fra grundforskning, 
der skaber stadig større viden og giver nye muligheder ude 
i fremtiden til grundig og systematisk forskning i de nære 
problemer og de helt aktuelle muligheder for at ”bedre forhol-
dene for fysisk handicappede og deres funktionsmuligheder 
i samfundet”.

Forskningen er vigtig på alle disse områder, og det er ikke til 
at udskille en type forskning, der er mere vigtig end en anden 
type. Vi kan ikke undvære noget af det. Men noget af det 
finder hurtigere en plads i hverdagslivet end andet og årets 
modtager beskæftiger sig med noget, der går – eller bør gå - 
lige igennem til den praktiske hverdag – både for de enkelte 
handicappede og for de beslutningstagere, der skal afgøre, 
hvilke hjælpemidler, der kan være til gavn for den enkelte 
person.

Når en forsker således kan blive omtalt i dagspressen under 
overskriften ”Rolatorer hitter”, så har denne forsker præste-
ret noget, der er gået lige igennem til det praktiske liv. Dette 
er sket for årets prismodtager, som er den type forsker, der 
målrettet arbejder med at skaffe os den viden, som er nød-
vendig, for at vi kan udnytte de mange ressourcer i velfærds-
sektoren på den mest hensigtsmæssige måde, så flest muligt 
handicappede får den bedst mulige nytte af de hjælpemidler, 
de får bevilget.

 Og at vi også undgår at dele ud til højre og venstre uden 
er være helt klar over det konkrete behov og den enkeltes 
mulighed for at få dagligdagen gjort lettere ved brug af de 
rette hjælpemidler.

Når jeg har sagt så meget, er der vel kun et enkelt navn, 
som straks falder en ind. Årets prismodtager er selvfølgelig:. 
Forsker, ph.d. Åse Brandt

Åse Brandt arbejder på Hjælpemiddelinstituttet, hvor hun 
siden 1992 har været forsker og konsulent. Der har i denne 
periode også været tid og engagement til både at få en grad 
som Master of Public Health og en ph.d.-grad fra Lunds Uni-
versitet i 2005 – samt udsende en lind strøm af publikationer 
om forskningsresultater inden for hjælpemiddelområdet.

Vanførefondens forskerpris 2010 gik til Åse Brandt 

Vanførefondens Priser
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Kære Åse Brandt

Det er helt overvældende at se, hvor meget du har præsteret, 
og hvor vidt det favner inden for dit felt.

Allerede i 1993 var du med til at påvise, at man ikke brugte 
tilgængelige kommunikationshjælpemidler på sygehusene i 
særligt stort omfang – og altså dermed reducerede mange 
patienters og deres familiers muligheder for en optimal be-
handling.  Et par år senere skrev du forslaget til oprettelse af 
”Dansk Center for Universel Design”, der førte til oprettelsen 
af Dansk Center for Tilgængelighed. Her blev der opsamlet 
en mængde viden om emnet, indtil det i 2006 blev overtaget 
af Statens Byggeforskningsinstitut. Vi håber vist alle, at dette 
ikke har betydet et tab for de, der har brug for adgang til den 
nyeste viden om tilgængelighed.

I 1999 kunne du publicere resultaterne af dine undersøgelser 
i Odense, der viste, at det er en god forretning for kommu-
nerne at bevilge invalidebiler til folk med nedsat mobilitet. 
Lad os håbe, at denne konstatering stadig har en fremtræ-
dende plads i sagsbehandlernes paratviden. Somme tider 
kan man komme lidt i tvivl.

Du har præsteret en meget betydelig indsats på studiet af 
udbyttet af mobilitetshjælpemidler – specielt rollatorer og 
el-kørestole. Dette arbejde har som en sidegevinst ført dig 
til udvikling af de bedst mulige forskningsværktøjer. Du har 
således oversat en amerikansk metode til måling af bruger-
tilfredshed og bidraget til en nordisk metode til vurdering af 
effekten mobilitetshjælpemidler.
 
Både i dine brugerundersøgelser og i din ph.d. afhandling 
har du påvist, at hjælpemidler, der understøtter mobilitet, for-
bedrer både mobilitet, selvstændighed og livskvalitet og altså 
forbedrer forholdene for mennesker med fysisk handicap 
meget væsentligt.

Det er dog ikke kun de fysisk handicappede, der har din 
opmærksomhed. Jeg ved, at du for tiden er i gang med en 
større undersøgelse om forebyggelse i hjemmeplejen ved 
hjælp af forflytningshjælpemidler, hvor du inddrager både 
brugertilfredshed og anvendelsen set med fra hjemmehjæl-
pernes synsvinkel. Jeg ønsker dig alt muligt held med dette 
projekt inden for et rigtigt vigtigt område.

Og så til slut kan det vel på sin plads at nævne noget gene-
relt om dig som forsker. Det kan jeg bedst ved at citere et lille 
afsnit af den indstilling, vi modtog fra Hjælpemiddelinstituttet:

”Det er karakteristisk for Åse Brandts forskning, at den er 
stringent, fremsynet og praksisnær. Hun har fokus på, at 
resultaterne skal gavne dem, der bruger hjælpemidlerne 
og forøge kvaliteten i de offentlige ydelser på hjælpemid-
delområdet, og derfor er hun meget bevidst om at formidle 
forskningsresultaterne, så de er brugbare for praksis”.

Man kan vel næppe forstille sig en mere præcis beskrivelse 
af en forskning, der fortjener Vanførefondens opmærksom-
hed og påskønnelse.Til lykke med prisen.

TAK 
Forskeren Åse Brandt takkede for både prisen og anerken-
delsen og sagde bl.a.: ”Jeg er utroligt glad, stolt og beæret. 
Det er et stort skulderklap og en anerkendelse af det arbejde, 
jeg har foretaget. Utroligt beæret fordi Vanførefondens 
forskerpris anerkender værdien af denne forskning. Det er 
nemlig sådan, at det er svært at få hjælpemidler i hverdagen 
til at fungere. Jeg så meget gerne meget mere forskning på 
dette område, og der er et stort behov for udvikling. Der sker 
mange vigtige ting i disse år på hjælpemiddelområdet fx 
robotteknologi, tungestyring af en computer ved hjælp af et 
ganetastatur for blot at nævne nogle enkelte. Der er behov 
for at flere går ind i dette vigtige område. Og jeg håber at 
denne pris kan være med til at bidrage til en øget forskning 
og at flere vil interessere sig for området”.
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Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Opmuntringsprisen”, 
der er på 25.000 kr., og som overrækkes modtageren på 
årsmødet. Prisen uddeles til en person, som har gjort en 
uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette 
dagligdagen for fysisk handicappede. Formanden for Van-
førefonden Pia Gjellerup begrundede årets valg således:

Årets opmuntringsprismodtager er ergoterapeut og jour-
nalist Karin Bendixen. Karin Bendixen har i hele sit faglige 
virke arbejdet med forskellige problemstillinger vedrørende 
mennesker med funktionsnedsættelse.

Som ergoterapeut har hun på Århus Amtssygehus gennem 
nogle år stået for optræning af patienter med reumatologi-
ske, kirurgriske, medicinske og neurologiske lidelser.

Hendes interesse for formidling og kommunikation betød 
at hun hurtigt valgte journalistikken og tog den jounalistiske 
Tillægsuddannelse fra Danmarks Jounalisthøjskole.

Senere har Karin Bendixen virket som kommunikationschef 
ved det tidligere Dansk Center for Tilgængelighed og har 
her igennem blandt meget andet været projektleder af 
Kulturministeriets konkurrence om Tilgængelighedsprisen 
samt været projektleder af By og Boligministeriets kam-
pagne om tilgængelighed.

I år 2002 var Karin Bendixen initiativtager til oprettelse af 
det danske netværk Design for Alle.dk, hvor hun stadig er 
bestyrelsesformand.
Netværkets formål er at støtte og påvirke udviklingen 
indenfor ”Design for Alle” og tilgængelighed og motivere 
aktørerne til mere bevidst at inddrage hensynet til brugerne 
- herunder brugere med funktionsnedsættelse. 

I 2004 etablerede Karin Bendixen sit eget firma Bexcom, 
der nationalt og internationalt tilbyder kommunikations-
rådgivning, journalistik, research og brugerundersøgelser, 
hvor inddragelse af brugere med funktionsnedsættelse er 
central.

Om tilgængelighedsemnet har Karin Bendixen skrevet utal-
lige artikler i forskellige danske og udenlandske fagblade, 
og hun har været redaktør af et dansk, et nordisk og
europæisk magasin om Design for Alle.

Det er bl.a. Karins Bendixens holdning, at hverdagens 
almindelige produkter skal være anvendelige for en langt 
større målgruppe. Der er for mange deciderede hjælpemid-
ler. Design og æstetik skal have lige så stor betydning som 
funktionaliteten, så bliver det mere naturligt og værdigt, og 
hun påpeger vigtigheden af, at brugerne bliver inddraget 
systematisk i processen ved udvikling af produkter og ved 
planlægning af arkitektur og de fysiske omgivelser.

Som om alt dette ikke var nok, har hun også været konsu-
lent på flere ”Tilgængelighedspolitikker” bl.a. for Danske 
Designere og Arkitektskolen i Aarhus i forbindelse med 
udarbejdelsen af skolens tilgængelighedspolitik, og hun har 
været idéudvikler og konsulent på Dansk Arkitektur Centers 
webbaserede eksempelsamling om tilgængelighed målret-
tet til arkitekter, arkitektstuderende og bygherrer.

Vanførefondens Priser 
Vanførefondens opmuntringspris 2010 gik til Karen Bendixen

Karin Bendixen
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Som jeg nævnte tidligere, har Karin Bendixen i hele sit 
faglige virke arbejdet med forskellige problemstillinger 
vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser, og 
hendes mange foredrag om tilgængelighed er altid meget 
tankevækkende, hun skærper tilhørernes opmærksomhed, 
er utrolig inspirerende, bl.a. fordi hun har øje for de små 
detaljers store betydning for, om handicappede ved egen 
hjælp kan færdes i boligen, i byen og dens huse.

Det skal da også nævnes, at Karin Bendixen er stud. public, 
idet hun er ved at færdiggøre en kandidatuddannelse i 
journalistik med speciale i sociologi, og specialet kommer, 
naturligvis - vil jeg næsten sige – til at handle om handicap-
politik

Karin Bendixen er blevet indstillet som modtager til dette 
års Opmuntringspris af Arkitekt Poul Østergaard, der i 
mange år virkede fra Arkitektskolen i Aarhus.
Poul Østergaard – der desværre ikke kan være her i dag 
på grund af sygdom – var i øvrigt den første modtager af 
Vanførefondens Forskerpris, da den blev stiftet i 1994, han 
fik prisen for ”en enestående indsats for udryddelse af eller 
formindskelse af de barrierer, den handicappede kan møde 
i sin dagligdag”. 

Indstillingen af Karin Bendixen, er baseret på et mangeårigt 
samarbejde om tilgængelighed, og vi er ikke i tvivl om, at 
du er en værdig modtager af Vanførefondens Opmuntrings-
pris. Tillykke med prisen!

TAK
Karin Bendixen takkede for prisen og sagde bl.a.:  ”Det er 
en stor glæde og ære – og et stort skulderklap både per-
sonligt og fagligt. Jeg har arbejdet med handicapområdet i 
20 år, og der er stadig nok at komme efter. Når man arbej-
der med tilgængelighed, må man konstant spørge sig selv, 
om det er samfundet eller individet, der har et handicap. 

”Design for Alle” begrebet arbejder med et helhedssyn 
– ud fra devisen, at tilgængelighed gavner alle – uanset 
alder og ikke betyder særløsninger. Det er meget vigtigt, at 
der inddrages viden i designprocessen, og at der sker en 
vidensdeling. 
  Jeg savner et politisk forum, der beskæftiger sig med 
design, formidling og vidensdeling. Til sidst vil jeg takke 
for den tillid arkitekt Poul Østergaard har vist mig ved at 
indstille mig til opmundringsprisen. Tusind tak både til ham 
og til Vanførefonden”.

Gunnar Schiøler Åse Brandt Karin Bendixen Pia Gjellerup

10   |    Vanførefondens årsberetning 2009-10 // vanførefondens Priser



Børn med handicap kan have forskellige problemer relate-
ret til deres handicap. For eksempel kan børn med moto-
riske handicap have svært ved at følge kammeraterne på 
fodboldbanen eller i svømmehallen. Hvert handicap byder 
på særlige udfordringer, som kan gøre det svært for barnet 
at deltage i skole- og fritidslivet på samme vilkår som børn 
uden handicap. Ofte bliver udgangspunktet for at hjælpe et 
barn med et handicap derfor beskrivelser af barnets kon-
krete funktionsnedsættelser og hvordan de påvirker bar-
nets muligheder for at deltage i bestemte typer af aktivite-
ter. Denne forståelse tager udgangspunkt i at barnet er født 
med eller har erhvervet et eller flere biologiske deficit, som 
er den tilgrundliggende årsag til funktionsnedsættelserne. 
Fx at bevægelseshandicap kan beskrives som en mang-
lende evne til at holde sin krop og styre sine bevægelser på 
samme måde som mennesker uden bevægelseshandicap. 
Ud fra det perspektiv bliver opgaven for fagpersoner at 

afhjælpe problemerne med tekniske hjælpemidler og 
træning af kropslige funktioner. Men det snævre fokus på 
det individuelle barn begrænser muligheden for at forstå, 
hvordan både handicap og udvikling er bestemt af langt 
mere end barnets biologi og personlige forudsætninger. 

I løbet af denne artikel vil jeg vise, hvordan de problemer, et 
barn med handicap kan have, må forstås som resultatet af 
samspillet mellem barnet og omgivelserne. Som fagperson 
får man et bedre udgangspunkt for at arbejde med børn 
med handicap, og de udviklings- eller læringsmæssige
problemer de kan have, når de sociale sammenhænge, 
som børnenes liv foregår i, tages med i betragtning.

En særlig gruppe af børn med handicap: Børn med 
Cerebral Parese

De empiriske eksempler vil handle om børn med et sær-
ligt handicap, nemlig børn med spastisk lammelse, hvis 
lægelige betegnelse er cerebral parese (CP). Jeg har mødt 
børnene ude på deres skoler, hvor jeg først og fremmest 
har set dem som børn, hvis livsomstændigheder har mange 
fællestræk med børn uden CP ved at foregå i bestemte 
sociale sammenhænge som familie, skole, fritidsordning og 
fritidsaktiviteter som fx forskellige typer af sport. Samtidig 
adskiller børn med CP sig fra børn uden CP. De har en 
medfødt eller tidligt erhvervet hjerneskade. Hjerneskaden 
giver dem det karakteristiske motoriske handicap; typisk 
i form af unormal styring af muskelspænding, hvilket igen 
giver problemer med kontrol af bevægelser og kropshold-
ning. Hjerneskaden kan også give andre problemer i 
form af syns- eller hørenedsættelser, problemer med at 
bearbejde sanseindtryk, psykisk udviklingshæmning eller 
specifikke indlæringsproblemer, kommunikationsproblemer, 
adfærdsforstyrrelser og/eller epilepsi. 

Børn med Cerebral Parese - 
at arbejde med handicap handler om 
at forstå samspillet mellem barnet og omgivelserne

Af Louise Bøttcher, Cand. Psych, Ph.D, Postdoc 
ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Modtager af Vanførefondens Forskerpris 2009
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Udvikling som samspillet mellem biologi
og sociale praksisser

Hjerneskaden og handicappet er med til at give børnene 
særlige livsbetingelser og erfaringer. Den russiske psykolog 
Lev Vygotsky har formuleret en teori om at børns udvik-
lingsmuligheder skabes i samspillet mellem biologiske 
og kulturelle udviklingsbetingelser (Vygotsky, 1993). Den 
biologiske udvikling ser vi når barnet vokser i højden, 
det bliver stærkere og i stand til at mestre flere og mere 
komplekse motoriske aktiviteter. Den biologiske udvikling 
foregår i sociale sammenhænge, hvor barnet gennem sin 
aktivitet gradvist udvider sin forståelse af omgivelserne og 
bliver i stand til at indgå i stadig flere og mere komplekse 
sammenhænge. Børns livsforløb gennem vuggestue, 
børnehave og skole er en udviklingsproces, hvor kravene 
til det enkelte barn øges både kvalitativt og kvantitativt 
efterhånden som barnet bliver ældre. Vores tilrettelæggelse 
af børns sociale sammenhænge tager typisk udgangspunkt 
i barnets alder. Eksempelvis er den daglige praksis i en 
vuggestue tilrettelagt i forhold til en forventning om at børn 
i 1-2 års alderen skal have hjælp til mange praktiske ting så 
som at bevæge sig rundt, spise og tage tøj af og på. Ved 
overgangen til børnehave i treårs-alderen er forventninger-
ne til gengæld at børnene kan netop disse ting eller i hvert 
fald er godt på vej til at mestre dem.

Forholdet mellem biologiske forudsætninger, udviklings-
mæssig parathed og tilrettelæggelsen af de sammen-
hænge, børnene indgår i, gælder også i forhold til barnets 
mentale udvikling. Børn i folkeskolens små klasser får små, 
basale opgaver at arbejde med. Større projekter styres af 
læreren og deles ind i mindre bidder og konkrete opga-
ver. Senere i skoleforløbet ændres praksis, således at de 
ældste klasser i højere grad er organiserede med henblik 
på at børnene skal kunne begynde at arbejde med større 
projekter over længere perioder.
Overensstemmelsen mellem biologisk og social udvikling 
handler derfor om parathed til at møde udviklingsmæs-
sige udfordringer. Nye udviklingsmæssige landvindinger 
og færdigheder serveres ikke for barnet på et sølvfad, men 
erobres af barnet selv gennem dets aktive deltagelse. 

Børns udviklingsforløb formes gennem det komplekse 
samspil mellem den biologiske udvikling, krav og aktiviteter 
i sociale sammenhænge. Skolen og andre sociale sammen-
hænge er tilrettelagt, så der er en nogenlunde overens-
stemmelse mellem krav og barnets forudsætninger for at 
deltage. 
Hverken krav eller overensstemmelse er dog naturgivne. 
I stedet er de resultatet af en gensidig kultur-historisk 
udviklingsproces mellem børnene og de omgivelser, som 
børnenes liv og udvikling foregår i. 

Men for børn med handicap er forholdet mellem barnets 
forudsætninger for at deltage og omgivelserne ofte pro-
blemfyldt. Fx når mange børn med CP først de såkaldte 
udviklingsmæssige milepæle så som at sidde, gå og tale 
langt senere end børn uden hjerneskade. Det er dog ikke 
hjerneskaden eller funktionsnedsættelsen i sig selv, der gør 
at børn med CP er handicappede. Pointen med Vygotsky’s 
teori er, at handicappet først bliver til i samspillet mellem 
barnets anderledes forudsætninger og de krav, barnet 
møder i omgivelserne. Og det er her, vi har mulighed for at 
arbejde med at finde løsninger til de vanskeligheder, der 
kan opstå for børn med handicap.

Hjælpemidler og kompenserende strategier kan 
fremme læring

Ditte er en pige på 11 år med CP, som går i femte klasse 
i en specialklasse på en folkeskole. Begge hendes ben 
er påvirkede; det er besværligt for hende at gå og for det 
meste bruger hun en rollator eller en kørestol til at komme 
rundt.
Ditte har indlæringsproblemer både i dansk og matematik. 
Hun læser langsomt og i matematik har hun bl.a. svært ved 
at læse og skrive tal. Problemregning er en særlig udfor-
dring, da Ditte har svært ved at læse opgaven og omsætte 
den til en regneoperation.
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Når Ditte skal arbejde med opgaver i problemregning, er 
hun derfor afhængig af hjælp.
Dittes lærere kender til hendes vanskeligheder. Da der er 
relativt få børn i klassen i forhold til lærere, har lærerne 
mulighed for at organisere undervisningen individuelt eller 
i små grupper. Ofte foregår støtten af Ditte ved at lære-
ren først forklarer hvad opgaven går ud på, og hjælper 
hende med at opstille en procedure for den matematiske 
udregning. Tit behøver Ditte også hjælp til hvordan hun skal 
bruge fx kuglerammen, så hun tæller den rigtige vej med 
kuglerne. Lærerne har mulighed for og er gode til at over-
våge Ditte, støtte med spørgsmål og rette hende, hvor hun 
er på galt spor, men også til at trække sig tilbage, når Ditte 
fx ved anden eller tredje opgave af samme type kan klare 
udregningen på egen hånd.
Somme tider får Ditte lov til at arbejde mere selvstændigt.
Hun kan godt lide at sidde sammen med en veninde og 
arbejde uden for klassen. Overladt til sig selv vælger 
Ditte en ganske nem opgave. Når Ditte arbejder med en 
overkommelig opgave med en ligefrem procedure, kan hun 
selv finde ud af at kompensere; hun bruger fingrene til at 
tælle med og finder også på en måde at afgøre om hun har 
skrevet et tal rigtigt.

Dittes indlæringsvanskeligheder i matematik udspringer 
derved af hendes hjerneskade, men udfoldes i samspil-
let med kravene i de opgaver, hun bliver sat til at arbejde 
med eller selv finder. Hendes læringspraksis er i høj grad 
organiseret med henblik på at finde måder at afhjælpe 
indlæringsvanskeligheder på ved hjælp af hjælpemidler og 
kompenserende teknikker. 

Pensum frem for kompenserende strategier

Peter er 13 år og går i en almindelig 7. klasse på den lokale 
folkeskole. Han har CP, men kan bevæge sig rundt uden 
hjælpemidler og endda spille basketball, som er en af hans 
store interesser. 
Ligesom Ditte behøver Peter en forklaring af, hvad en op-
gave går ud på og hvordan han skal løse den. Han behøver 
løbende supervision og hjælp, når han skal skifte fra én
type opgave eller regneart til en anden. Men Peters læ-
ringspraksis er meget forskellig fra Dittes. Peters lærings-
praksis er organiseret ud fra den basale antagelse at alle 
børnene kan deltage i den samme læringsaktivitet. Ratioen 
af børn pr. lærer (23:1) tillader ikke individuel organisering 
af læringsaktiviteter. Peter har en støttelærer, som hjælper 
ham med at lære det samme pensum som resten af klas-
sen og det har hidtil været muligt med støtte, men bliver 
stadig vanskeligere. Alene at læse det faglige stof er efter-
hånden mere end Peter formår. Hans støttelærer må hjælpe 

ham med at læse det og efterfølgende forklare, hvad der 
står, og hjælpe ham med at finde de oplysninger han fx 
skal bruge til at løse en opgave. Det betyder at mens 
Peters klassekammerater øver sig i at arbejde mere og 
mere selvstændigt og med større opgaver, bliver Peter i 
stigende grad afhængig af sin støttelærer. Overladt til sig 
selv sidder han passivt hen. Brug af kompenserende 
strategier, som spiller en central rolle for Ditte, mangler.
Peters indledende biologiske deficit i form af en
hjerneskade er derved ved at udvikle sig til et stadig større 
handicap, fordi undervisningen helt mangler aktiviteter 
organiseret med henblik på hans særlige behov for eksplicit 
læring af kognitive hjælpestrategier. Mens Ditte langsomt 
men sikkert lærer at håndtere sine vanskeligheder på egen 
hånd, er Peter ved at udvikle en forståelse af sit handicap 
som uovervindeligt. ”Jeg er jo handicappet”, brøler han 
nogle gange op, hvis jeg [støttelæreren] stiller nogle krav 
til ham, der måske har været lidt for store. Den hidtidige 
læringspraksis har ikke givet Peter hjælp til, hvordan han 
selv kan håndtere de vanskeligheder, han har, ud over at 
forholde sig passivt afventende. 

Konklusion: At forstå og løse problemerne i praksis.

Både Dittes og Peters biologiske forudsætninger for at
indgå i skolens læringspraksis er anderledes end for børn 
uden handicap. Men deres handicap og de udfordringer og
problemer, handicappet kan give, kan ikke forstås i sig selv. 
Betydningen af Dittes og Peters hjerneskade; 
deres handicap og indlæringsproblemer, opstår i samspillet 
med de omgivelser, de indgår i. Både Ditte selv og hendes 
lærere arbejder hele tiden med at finde alternative løsninger 
og måder, så Ditte alligevel kan, på trods af sit handicap. 
Peter, derimod, har lært at han ikke kan, fordi han har et 
handicap. Det kan dog være anderledes. Når kammera-
terne spiller basketball i gymnastik eller i frikvartererne, er 
Peter med. Forskellen mellem Peter og hans kammerater 
bliver derved en dynamisk størrelse, som det er muligt at 
arbejde med gennem tilrettelæggelse af kompenserende 
strategier og aktiviteter. Udfordringen er at tilrettelægge 
de konkrete læringspraksisser, så de i højere grad gør det 
muligt for børn som Peter at deltage. Det gælder uanset 
om barnet med et handicap deltager integreret i en normal 
klasse eller i et specialtilbud.

Reference: Vygotsky, L.S.: The collected works of L.S. Vy-
gotsky. Vol 2: The Fundamentals of Defectology. New York. 
Plenum Press, 1993  
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Den uafhængige revisors 
påtegning
Til fondsbestyrelsen i Vanførefonden
Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for 
regnskabsåret 1. april 2009– 31. marts 2010, side 18-25.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultat-
opgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
lov om fonde og visse foreninger.
Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberet-
ningen, og afgivet udtalelse herom.

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 visse foreninger. Dette ansvar omfatter 
udformning, implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvi-
gelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæs-
sig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige 
skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet 
på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 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 årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvi-
gelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor in-
terne 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 præsen-
tation 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 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. april 2009 – 31. marts 2010 i overensstem-
melse med lov om fonde og visse foreninger.

Supplerende oplysninger
Fondens udlån er værdiansat til udlånenes nominelle værdi, 
16.480.533 kr., med fradrag af en reservation til imødegåelse 
af tab på 3.535.308 kr., eller i alt 12.945.225 kr

Lånenes reelle værdi, herunder tilstrækkeligheden af 
reservationen til imødegåelse af eventuelle tab, er ikke 
opgjort.

Udlånenes bogførte værdi skal bedømmes ud fra fondens 
formål.

Med hensyn til værdiansættelsen af udlån henviser vi endvi-
dere til omtalen i note 4.

Udtalelse om ledelsesberetning
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af 
årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, 
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet.

København, den 25. maj 2010
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen              Joakim Juul Larsen
statsaut. revisor                  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 5.919.540 kr. mod 
6.363.863 kr. i 2008/09.

Fondens bundne kapital udgør 108.475.808 kr. mod 
100.360.156 kr. pr. 31. marts 2009.

Uddelinger
Fonden har i lighed med tidligere år modtaget et stort antal 
ansøgninger bl.a. fra institutioner, foreninger og 
enkeltpersoner om støtte.

Årets uddelinger udgør 5.876.500 kr. mod 6.116.500 kr. i 
2008/09.

Dispositionskontoen udgør 2.205.949 kr. efter ovennævnte 
uddelinger.

Fremtiden
Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i 
2010/11 i overensstemmelse med den
fastlagte uddelingspolitik

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begiven-
heder, der skønnes at have betydning for årsregnskabet for 
2009/10.

Pia Gjellerup formand

Susanne Olsen                                                   næstformand

Vagn Ry Nielsen                                                         kasserer

Anders Andersen

Ole Bjerregaard 

Chr Bojsen-Møller

Thomas Børner 

Erna Christensen 

Hanne Bech Hansen

Gunnar Schiøler

På Vanførefondens årsmøde den 25. maj 2010 vil formanden 

aflægge årsberetning, der ligeledes vil blive trykt 

og offentliggjort.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsregnskabet for 2009/10 er aflagt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 
sidste år

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

Modtagen arv og bidrag, som af bidragsyder er bestemt til 
uddeling, indtægtsføres i resultatopgørelsen.

Uddelinger medtages i overskudsdisponeringen, når der fra 
fondsbestyrelsen er givet tilsagn om uddelingen.

Balancen
Udlån optages til pålydende værdi med fradrag for afdrag og 
hensættelse til imødegåelse af eventuelle tab.

Udlån foretaget efter 4. september 2001 uden sikkerhedsstil-
lelse, 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 regn-
skabsåret. Udtrukne obligationer optages til kurs 100.

Inventar og edb-udstyr afskrives over 3 år.

Kursreguleringer vedrørende værdipapirer føres på kursregule-
ringsfond 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 ud-
delinger indtægtsføres i resultatopgørelsen.
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Resultatopgørelse
 Note 2009/10 2008/09

Indtægter

Renter og udbytter  5.532.978  6.022.874

Indgåede bidrag m.v. 1 629.894  1.040.901

Tilbageførte bevillinger  500.000  11.550

Indtægter i alt  6.662.872  7.075.325

Omkostninger

Gager  315.158 315.002

Husleje m.v.  45.938 28.591

Forvaltningsafgift  40.000 40.000

Kapitalpleje  81.788 77.979

Revision og regnskabsmæssig assistance  134.375 106.250

Kontorholdsomkostninger  106.461 118.127

Afskrivninger 5 19.612 25.513

Omkostninger i alt  743.332 711.462

Årets resultat før skat  5.919.540 6.363.863

Skat 2 0 0

Årets resultat  5.919.540 6.363.863

   

Overskudsdisponering

Årets resultat  5.919.540 6.363.863

Overført overskud  1.827.432 1.580.069

Realiserede kursgevinster, obligationer overført fra kursreguleringsfond 335.477 0 

Til disposition  8.082.449 7.943.932

Der fordeles således:   

Bevilgede uddelinger 3 5.876.500 6.116.500

Overført til disponibel kapital  2.205.949 1.827.432

  8.082.449 7.943.932
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Balance
 Note 2009/10 2008/09

AKTIVER

Bundne aktiver, Udlån

Udlån 4 12.918.488 13.241.364

Værdipapirer

Obligationer  88.455.286 84.051.548

Præmieobligationer  6.328 13.443

Aktier  7.343.441 2.680.213

   

Udlån og værdipapirer i alt  108.723.543 99.986.568

Likvide beholdninger  86.891 373.581

Overføres til disponible aktiver  -334.626 7

Bundne aktiver i alt  108.475.808 100.360.156

   

Disponible aktiver   

Udlån 4 26.737 5.460

Likvide beholdninger  7.650.003 6.771.799

Materielle anlægsaktiver 5 5.589 17.153

Tilgodehavende udbytteskat  46.354 164.351

   

  7.728.683 6.958.763

Overføres fra bundne aktiver  334.626 -7

Disponible aktiver i alt  8.063.309 6.958.756

   

AKTIVER I ALT  116.539.117 107.318.912

   

PASSIVER   

Fondens kapital   

Grundkapital 6 103.458.878 97.624.782

Kursreguleringsfond 7 5.016.930 2.735.374

   

Bunden kapital  108.475.808 100.360.156

Disponibel kapital  2.205.949 1.827.432

Fondens kapital i alt  110.681.757 102.187.588

   

Gældsforpligtelser   

Bevilgede, ikke udbetalte tilskud  5.813.500 5.079.500

Skyldig A-skat m.v.  8.181 16.142

Anden gæld  35.679 35.682

Gældsforpligtelser i alt  5.857.360 5.131.324

   

PASSIVER I ALT  116.539.117 107.318.912

   



Noter
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2

3

Indgåede bidrag m.v.

  

Tilskud fra tips- og lottopuljen  542.000

Øvrige bidrag  87.894 

  629.894

Årets resultat før uddelinger m.v.

Fondens skattepligtige indkomst udløser ikke betaling af skat.

Der er ikke betalt skat i regnskabsåret.

Uddelinger

Fonden har i 2009/10 foretaget eller givet tilsagn om tilskud i henhold til fondens formål

med 5.876.500 kr., som specificeres således:

Forsamlingshuse, skoler, foreninger, sport, 

hobby, plejehjem m.v.

Andelsskabet Branderup Forsamlingshus * 30.000 

Arden Hallerne * 50.000 

Borup Forsamlingshus * 30.000 

Danmarks Naturfredningsforening * 50.000 

Dansk Skoleidræt * 25.000 

Dui-Leg og Virke’s Feriehjem * 50.000 

Foreningen Ravnebjerg Forsamlingshus  34.000 

Fritidsordningen KLASK  8.000 

Gånsager Forsamlingshus * 30.000 

Hornehallen * 80.000 

Hundborg/midtthy Rideklub * 13.000 

Højskoleforeningen Audonicon * 50.000 

KFUM & KFUK Hurup * 30.000 

KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå  30.000 

Klub Als  20.000 

Kongerslev Borgerforening * 5.000 

Nivå Bådelaug * 47.000 

Ribe Handelsskole * 50.000 

Thorsager Forsamlingshus * 30.000 

Thyborøn Hallen * 50.000 

Visit Randers * 50.000 

Aabenraa Handicap Idrætsforening * 45.000 

Århus Rolling Devils * 15.000 822.000
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Noter

3 Uddelinger (fortsat)

Glad Teater ** 150.000 

Huset Venture Sjælland * 20.000 

Personlegater  700.000 870.000

   

Ferierejser og hjælperes deltagelse arrangeret af

ASF - Danske Folkehjælp * 60.000 

Dansk Handicap Forbund  1.600.000 

Handicappede børns ferier  50.000 

Rejsefond for Voksne Spastikere  20.000 

Rejsegruppen af 1985 * 10.000 1.740.000

   

Sygdomsbekæmpende formål og forskning samt 

oplysning om de vanføres problemer og vanføre

arbejdet

Danmarks Psoriasis Forening  30.000 

Dansk Handicap Forbund  632.000 

Danske Handicaporganisationer DH * 300.000 

Danske Studerendes Fællesråd * 80.000 

Egmont Højskolen * 500.000 

Handi-K@ - Kreativ Linje * 10.000 

Just/advice * 50.000 

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark ** 212.500 

Sammenslutningen af Unge Med Handicap  5.000 

TKS - Tunge Kontrol System * 500.000 2.319.500

   

Opmuntringspris   25.000

Forskerpris   100.000

   

   5.876.500 

  

* Bevilgede tilskud, der ikke er udbetalt ultimo regnskabsåret

**                 Bevilgede tilskud, der er delvist udbetalt ultimo regnskabsåret.



Noter
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4 Udlån

  

Udlån foretaget før 4. september 2001, bundne aktiver  12.918.488

Udlån foretaget efter 4. september 2001, disponible aktiver  26.737  

Udlån i alt  12.945.225

   

Udlånene sammensætter sig således:  

Udlån, som forrentes og afdrages:  

Lån med rente, med pant 8.799.436 

Lån med rente, uden pant 819.597 9.619.033

  

Udlån, der ikke er forrentet:  

Lån uden rente, med pant 611.500 

Lån uden rente, uden pant 6.244.000 6.855.500

  

Supplerende billån  6.000

  16.480.533

Hensat til eventuelle tab på udlån  -3.535.308

  12.945.225

  

  

Udlånene på nominelt 16.480.533 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 326.599 kr., og nye udlån udgør 25.000 kr. Fondens udlån er i regnskabsåret således formindsket 

med 301.599 kr. 
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5

6

7

Materielle anlægsaktiver

 Driftsmateriel og inventar EDB-udstyr I alt

Anskaffelsessum 1. april 2009  61.095 17.217 78.312

Tilgang 8.048 0 8.048

Anskaffelsessum 31. marts 2010 69.143 17.217 86.360

Af- og nedskrivninger 1. april 2009  45.821 15.338 61.159

Årets afskrivninger 17.733 1.879 19.612

Af- og nedskrivninger 31. marts 2010 63.554 17.217 80.771

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2010 5.589 0 5.589

   

   

Grundkapital

Grundkapital den 1. april 2009   97.624.782

Modtagne arvebeløb   4.548.866

Realiserede kursgevinst på aktier, overført fra kursreguleringsfond   1.285.230

   103.458.878

  

Kursreguleringsfond

  

Obligationer:  

Saldo den 1. april 2009 2.399.931 

Kursregulering i 2009/10 1.342.621 

Realiserede kursgevinster overført til resultatdisponering -335.477 3.407.075

  

Aktier:  

Saldo den 1. april 2009  335.443 

Kursregulering i 2009/10  2.559.642 

Realiserede kursgevinster overført til grundkapital  -1.285.230 1.609.855

  

   5.016.930
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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

Ejnar 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

2009      Jørgen Lenger (udviklingschef)

2010 Karin Bendixen ( jounalist og stud.public.)

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. overtandl., 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.) 

2009        Louise Bøttcher (eks. lektor, cand. psych. ph.d.)

2010        Åse Brandt (forsker, 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

Fhv. politidirektør Hanne Bech Hansen
Nordkrog 31
2900 Hellerup

Overlæge Gunnar Schiøler
Jagtvej 208, 2 tv
2100 København Ø

Vanførefondens sekretariat

Inge Moustgaard
Nørre Voldgade 90,3, 
1358 København K

Vanførefondens 
repræsentantskab

Vicedirektør Carsten Andersen 
Forsikring & Pension       
Amaliegade 10
1256 København K 

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

Fhv. næstformand Tine Aurvig-Huggenberger
Søndermarksvej 7,1
2500 Valby  
 
Direktør Helge Barnewitz
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A
2100 København Ø

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

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

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

Bestyrelsesformand 
Børge Munk Ebbesen
Kristianiagade 6 2th.
2100 København Ø

Fhv. amtsborgmester Søren Eriksen
Kalundborgvej 6
4281 Gørlev

Fhv. borgmester Hanne Falkensteen
Alsvej 103
2970 Hørsholm
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Ældrerådsformand
Kirsten Feld
Algade 39 3 tv.
4000 Roskilde

Direktør Charlotte Fuglsang
Forebyggelsesfonden
Landskronagade 33
2100 København Ø

Journalist Mogens Gyde
Gyde Kommunikation ApS
Ørnebakken 68
2840 Holte 

Regionsmedlem Finn T. Hansen
Rådyrvej 14 st.
7100 Vejle       

Fhv. politidirektør
Hanne Bech Hansen
Nordkrog 31
2900 Hellerup

Direktør Helge Hjortdal
Hovedgaden 33, 2 sal
3460 Birkerød

Direktør Mette Holst
Parkinsonforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K

Fhv. formand for Folketinget, 
direktør Svend Jakobsen 
Hvidestensparken 3 G
2630 Tåstrup 
 
Direktør Hans Jørgen Jensen 
Egholmvej 15
2830 Virum

Sekretær Birgitte Kauffmann
Stoltenbergsgade 1
1576 København V

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 
8930 Randers NØ

Fhv. minister
Sonja Mikkelsen
Junivej 35
8210 Århus V

Fhv. departementschef
Finn Mortensen
Enghaven 14
4000 Roskilde

Landsformand Lone Møller
Spastikerforeningen
Flintholm Alle 8
2000 Frederiksberg

Direktør Ib Bjerring Nielsen
Hvidsværmervej 40
2610 Rødovre

Adm. chef  Karl Vilhelm Nielsen
Hjulbyvej 11
2740 Skovlunde

Fhv. borgmester Vagn Ry Nielsen
Søndergade 43, 2
8700 Horsens

Fhv. socialminister Aase Olesen
Ndr. Strandvej 254 B
3140 Ålsgårde

Fhv. rigsantikvar Olaf Olsen
Strevelshovedvej 2, Alrø
8300 Odder

Hovedbestyrelsesmedlem Solvejg Pedersen 
Danske Fysioterapeuter
Nørre Voldgade 90
1358 København K 

Kommunikationsdirektør Nels Petersen
Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

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

Fhv. biskop Erik Norman Svendsen
Bjerregårdsvej 16 II
2500 Valby

Direktør Mogens Wiederholt
Spastikerforeningen
Flintholm Alle 8 
2000 Frederiksberg
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 Vedtægter               



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 med-
lemmer, der sammensættes på følgende måde:
Fondens formand udpeges af repræsentantskabet efter 
indstilling fra bestyrelsen, et medlem udpeges af social-
ministeren, to medlemmer udpeges af bestyrelsen for 
SAHVA-fonden, tidligere (Samfundet og Hjemmet for Van-
føre), fire medlemmer udpeges af hovedstyrelsen for Dansk 
Handicap Forbund, tidligere (Landsforeningen af Vanføre) 
og indtil fire medlemmer udpeges af fondens  repræsen-
tantskab.
Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 4.
Fonden tegnes af formanden og i hans forfald næstforman-
den eller kassereren, hver for sig i forbindelse med yderli-
gere et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele 
prokura.

§ 5.
I forbindelse med fondens daglige drift kan bestyrelsen 
nedsætte arbejdsudvalg, der konstituerer sig selv, og som 
ved specielle opgaver kan suppleres med medlemmer af 
repræsentantskabet eller andre med ekspertviden. Besty-
relsen kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.

§ 6.
Fonden har et repræsentantskab, der består af indtil 100 
medlemmer. Nye medlemmer udpeges af det til enhver tid 
siddende repræsentantskab under iagttagelse af princippet 
om repræsentation af såvel speciel sagkundskab som bety-
dende arbejdsmarkeds-, erhvervs- og kulturorganisationer. 
Valget til fondens repræsentantskab gælder for en fireårig 
periode, således at en fjerdedel af repræsentantskabets 
medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Hvervet som repræsentantskabsmedlem er ulønnet.

§7.
Ordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen, og afholdes 
hvert år i maj måned. Indkaldelsen, der skal indeholde dags-
orden for årsmødet, sker ved bestyrelsesformandens foran-
staltning med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse.
Et repræsentantskabsmedlem har ret til at få et bestemt 
emne behandlet på årsmødet, såfremt han skriftligt fremsæt-
ter krav herom senest den 15. marts. Sager der ikke er sat 
på dagsordenen til årsmødet kan ikke behandles på dette.

Dagsorden for årsmødet skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Vanførefondens  
     virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status.
4. Valg af indtil fire medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Eventuelt 
 

§ 8.
Uddeling af fondens midler sker efter beslutning på bestyrel-
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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
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Vanførefonden,	Sekretariatet
Nørre voldgade 90 3. sal   •  1358 København K •  Tlf: 33 13 48 38

info@vanfoerefonden.dk  •   www.vanfoerefonden.dk     
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