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El-hockey – en sportsgren, der henvender  

sig til svært fysisk handicappede børn og unge.
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Ferier og Dansk Folkehjælp, men også mindre grupper 
som Rejsefond for voksne spastikere og Rejsegruppen af 
1985 er yderst aktive i deres bestræbelser på at organisere 
ferier til en rimelig pris.

Egmont Højskolens elever har som så ofte før været ude at 
rejse, og traditionen tro har fonden støttet rejserne. Rejser-
ne har til formål at fremme elevernes evne og lyst til bl.a. 
at gøre sig gældende i international sammenhæng samt 
at lære de praktiske forhold at kende i forbindelse med 
udlandsrejser. Turene gik til henholdsvis Malta, Rom, New 
York, Tanzania, Barcelona og Avignon. Vort bidrag udgjorde 
ca. 200.000 kr. hertil.
 
I det forgangne år har vi også støttet et ferieprojekt i Vanfø-
reforeningen i Nuuk. 

Tilgængelighed og multihuse
På et tidspunkt havde bestyrelsen den formodning, at vi 
havde støttet samtlige forsamlingshuse i Danmark, således 
at der nu var handicaptoiletter alle steder. Der tog vi fejl. I 
det forløbne år er der ydet støtte til yderligere fem toiletter, 
ligesom mange af de ældre forsamlingshuse også er blevet 
gjort tilgængelige via etablering af ramper.

Jeg nævnte før havnene som et nyt område. Et andet nyt 
område som vi er begyndt at se er, at det nu ikke alene er 
støtte til handicaptoiletter, der ansøges om fra forsamlings-
husene, men også anderledes og større projekter. 

Mange forsamlingshuse og nedlagte skoler ønskes i dag 
ombygget til multihuse med meget engagerede lokale 
 borgere som drivkraft – et sted hvor alt kan ske, med til-
gængelighed for personer i alle aldre og med det sidste 
nye indenfor tekniske hjælpemidler.  Visioner er der nok af.

Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Forbund, som vi gennem årene har støttet 
med store beløb, har i regnskabsåret bl.a. modtaget støtte 
til deres nye strategiplan, til styrkelse af deres kursusvirk-
somhed samt deres store sommerkursus på Egmont Høj-
skolen. I alt er Dansk Handicap Forbund støttet med ca. 
1,5 mio. kr. 

Enkeltpersoner
Vi ser støtten til enkeltpersoner som yderst vigtig. Vi har 
uddelt 654.000 kr. i dette regnskabsår. 

Det betyder, at 164 personer har fået mulighed for lidt 
 ekstra til en ferie, nyanskaffelser, eller hvad der nu har 
 været på ønskelisten. 

Større projekter i Jylland
Jeg vil også benytte lejligheden til at orientere om større 
projekter, hvor bevillingerne er givet i tidligere regnskabsår.

Mulighedernes Land – ”Det gode liv ved kysten” i Thy
Fonden har deltaget i projekt ”Mulighedernes Land – Det 
gode liv ved kysten”  i Thy. Opgaven er løst sammen med 
Thisted Kommune, Realdania og Bevica Fonden.
I Klitmøller indviedes i forsommeren den nye strandprome-
nade Foreningsvejen  samt det ombyggede Hummerhus, 
som er et aktivitets- og udstillingshus.
Gennem projektet er der skabt gode adgangsforhold, som 
kommer flere samfundsgrupper til gavn, herunder natur-
ligvis bevægehandicappede. Der er nu mulighed for en tur 
langs stranden med et efterfølgende besøg i Hummerhu-
set, som efter ombygningen er tilgængelig på alle niveauer. 
Fonden har støttet projektet med en mio. kr.

Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne
Ligeledes sammen med Realdania og Bevica Fonden har vi 
engageret os i et fælleseuropæisk projekt ”Tilgængelighed i 
historiske bykerner”.
Det danske projekt er koncentreret om Viborg, den gamle 
kongeby, og et af de store indsatsområder er kongehyld-
ningspladsen, der støder op til domkirkepladsen samt Ny-
torv. Rådgiver er valgt og i nær fremtid udbydes opgaverne 
i licitation.
Projektet nyder stor bevågenhed og er blevet præsenteret 
bl.a. i forbindelse med en stor konference for europæiske 
fonde EFC, der afholdes i København i disse dage.
Viborg-projektet skaber klart forbedret tilgængelighed i 
byen og binder samtidig på en god måde de historiske og 
kommercielle dele af Viborg sammen. Fonden har også 
støttet dette spændende projekt med en mio. kr.

Vanførefonden har i Mulighedernes Land samt i Tilgæn-
gelighedsprojektet i Viborg været repræsenteret af Bevica 
Fonden i styregruppen.

Handicaporganisationernes Hus
I Høje-Taastrup blev ”Handicaporganisationernes Hus” 
indviet den 12.12.12. kl. 12. Verdens mest tilgængelige 
kontorhus, hvor der for øjeblikket er flyttet 23 organisatio-
ner ind. Jeg har ved selvsyn konstateret, at der her er tale 
om en helt unik bygning. Fonden støttede forprojektet med 
300.000 kr.

Vandhalla på Egmont Højskolen
Det er umuligt at komme udenom indvielsen af Vandhalla 
på Egmont Højskolen. Den 28. februar blev Danmarks mest 
tilgængelige vandtrænings- og rehabiliteringscenter indviet.  
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Hovedattraktionen er en 90 meter lang vandrutsjebane. Det 
er Danmarks første og hidtil eneste vandrutsjebane, som er 
tilgængelig for personer med forskellige bevægelseshandi-
cap. Fonden har støttet vandrutsjebanen med 500.000 kr. 
Rygtet vil vide, at det var en festlig indvielse, hvor selv for-
standeren tog en tur i rutsjebanen - iklædt habit naturligvis.

Arvemidler
Jeg vil nu gå over til den del, der blandt andet gør det muligt 
at foretage disse mange vigtige uddelinger, nemlig indkomne 
arvebeløb.
Sidste år var jo et rigtigt godt år for Vanførefonden med hensyn 
til modtagne arvebeløb, idet vi modtog 4.470.000 kr. I indevæ-
rende regnskabsår har vi modtaget knap 800.000 kr.  Lad os 
håbe fremtiden vil tilsmile os, så vi stadig modtager arvebeløb, 
der som bekendt tillægges fondens bundne midler, og afkastet 
kan benyttes til at støtte de mange gode projekter.  
Det nye regnskabsår har fået en god start. Lige nu er to ar-
vesager i vente. 
Et godt bidrag i disse tider med lav rente. 

Bidrag 
For så vidt angår modtagne bidrag er beløbet i år på i alt 
169.000 kr. mod sidste års 134.000 kr.

Dødsfald
I bestyrelsen havde vi allerede i vinterens løb vænnet os til 
den tanke, at vi skulle sige farvel til Vagn Ry Nielsen som 
vores kasserer. Desværre kom alvorlig sygdom til at fratage 
os muligheden for i dag at sige tak for indsatsen. Vagn Ry 
døde den 13. april.

Også fra repræsentantskabets kreds har vi mistet et mange-
årigt medlem, da Aase Olesen døde den 1. februar.

Jeg vil gerne sammen med repræsentantskabet benytte 
lejligheden til med taknemmelighed at mindes det engage-
ment, som begge har ydet handicapsagen ikke alene i sam-
menhæng med Vanførefonden, men langt ud i deres øvrige 
virke. Æret være deres minde.

Udtrædelser
Andre har efter mange års aktive indsats meddelt, at de ved 
dette repræsentantskabsmøde ønsker at afslutte deres ar-
bejde for Vanførefonden. Det gælder Hanne Falkensteen og 
Kirsten Stallknecht, der udtræder af repræsentantskabet.
Jan Plovsing har efter næsten 20 års medlemskab af Forsk-
ningskomiteen ønsket at udtræde. 
Også til dem skal der lyde en varm tak for det arbejde, der er 
lagt i den opgave, som Vanførefonden står for at løfte.
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Sekretariat og Fondenes Hus
Selv om det nogle gange i den offentlige debat 
kunne se sådan ud, så kunne vi jo ikke klare os 
uden en dedikeret indsats fra et sekretariat. Vi har 
haft lejlighed til gennem en årrække at nyde godt 
af at blive betjent af Inge Moustgaard, som imidler-
tid sidste efterår meddelte os i bestyrelsen, at hun 
her i begyndelsen af året ville gå på pension.
Vi har i det omfang, Inge overhovedet har tilladt at 
blive takket, markeret Inges fratræden. Karakteri-
stisk har Inge også lagt forårsferien i denne uge for 
ikke at blive genstand for taksigelser fra talerstolen 
og forsamlingen, men nu er der så også fra taler-
stolen sagt tak for det altid perfekte arbejde.

Inge Moustgaards fratræden har givet anledning til 
overvejelser om den fremtidige tilrettelæggelse af 
administrationen. Da der samtidigt viste sig reelle 
muligheder for at etablere et Fondenes Hus, be-
gyndte mulighederne at gå op i en højere enhed.

Vanførefonden har således indgået en administra-
tionsaftale med Bevica Fonden, som vi deler man-
ge typer opgaver med. 

Sammen med Bikubenfonden, Børnefonden, Hel-
sefonden, Ensomme Gamles Værn og Otto Møn-
steds Fond rykker vore to fonde ind i Fondenes 
Hus i Otto Mønsteds Gade bag Politigården efter 
sommerferien.

Der er plads til flere fonde, der kan indgå i et bo-
ligfællesskab for fonde med et samfundsgavnligt 
sigte. For Vanførefonden er der allerede skabt 
basis for en fin kombination af begrænsning af 
ressourceanvendelse, optimering af arbejdsvilkår 
samt en klar effektivisering og kvalitetssikring af de 
administrative opgaver. Opnåelsen af dette styrkes 
gennem et tæt administrativt samarbejde med 
Bevica Fonden.

Kerneopgaven ligger stadig fast
Samlet har året budt på mange ændringer, men det 
centrale arbejde for at styrke den enkelte handi-
cappedes og grupper af handicappedes mulighe-
der for at realisere et liv med oplevelser og livskraft 
har været uantastet af de mange ændringer i ram-
merne. 

Jeg ser frem til, at vi med endnu bedre rammer, får 
mere kraft til kerneopgaven.



 

Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Forskerprisen”. Prisen er 
på kr. 100.000 og den overrækkes modtageren ved fondens 
årsmøde. Fonden uddeler prisen til en forsker, som gen-
nem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af 
fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser 
eller tilskadekomst. Prisen er dog ikke knyttet til bestemte 
fag eller forskningsområder og kan derfor gives til forskere, 
som øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af 
fysisk handicap. 

Hvert år henvender Vanførefonden sig til landets universi-
teter og forskningsinstitutioner og anmoder om forslag til 
kandidater til forskerprisen og hvert år kommer der mange 
gode forslag.

Ole Simonsen, formand for Vanførefondens priskomité var 
glad på fondens vegne over at kunne uddele prisen. I sin 
tale sagde han bl.a.:

At være vanfør betyder at bevæge sig forkert. Alle kan få et 
større eller mindre fysisk handicap. Et handicap kan være 
medfødt eller opstå på grund af sygdom eller ulykke. 
Der har igennem tiden været gjort en kæmpe indsats for 
forebyggelse, undersøgelse og behandling på dette om-
råde. Det er jo det, hele læren om anatomi og kroppens 
funktion drejer sig om. 
Danmark har en stolt tradition på dette område. Hans 
Knudsens initiativ i 1872 ved dannelse af Samfundet og 
Hjemmet for Vanføre og opførelse af de Ortopædiske Ho-
spitaler var helt enestående på det tidspunkt. Det samme 
var Vanførefondens etablering i 1955, med Viggo Kamp-
mann som stifter og første formand, som et yderligere sup-
plement til at gøre livet lettere for mennesker med bevægel-
seshandicap. Det kan Danmark være stolt af. 

140 år senere skete der igen noget helt enestående i Dan-
mark på handicapområdet. Opførelsen af Handicaporgani-
sationernes Hus – verdens mest tilgængelige kontorhus. 
Det er helt enestående, at de danske handicaporganisa-
tioner er gået sammen om at opføre et nyt, meget stort og 
meget flot fælles domicil til gensidig inspiration samt styrel-
se af alle vores handicaporganisationer og til fælles front på 
området. Mange store som mindre fonde støttede projektet. 
Det gjorde Vanførefonden selvfølgelig også.
Det har naturligvis allerede vakt stor international opmærk-
somhed, og mange vil i fremtiden rejse hertil for at se, 
hvordan det skal gøres, når det skal gøres rigtigt. Det kan 
Danmark være stolt af.

Bestyrelsen for Vanførefonden administrerer omkring 110 
mio. kr. og uddeler årligt en net sum til mange formål til 
gavn for mennesker med fysiske handicap. Personlig op-

muntring og hjælp til institutioner og foreninger landet over, 
der vil hjælpe fysisk handicappede til at kunne deltage i alle 
landets mange tilbud og aktiviteter. 
En af Vanførefondens aktiviteter er også uddeling af For-
skerprisen, der fra indstiftelsen i 1994 ønsker at prise de 
forskere, der gør en særlig indsats for forskningen vedrø-
rende forebyggelse, behandling og formindskelse af de 
ulemper et fysisk handicap medfører.
 
Vanførefonden vil hermed gerne takke for de mange og 
særdeles velmotiverede indstillinger, som vi tager som ud-
tryk for en meget solid anerkendelse og opbakning til fon-
dens arbejde.

Det er så Forskerpriskomitéens opgave at udpege modta-
geren. I år var det svært. Det var flere blandt de indstillede, 
der virkelig har gjort en kæmpe indsats, har publiceret 
mange anerkendte videnskabelige artikler og derved opnået 
solid national og international position. Det kan Danmark 
virkelig også være stolt af.

Modtageren er professor ved Aalborg Universitet, Thomas 
Graven-Nielsen.
Thomas Graven-Nielsens arbejde er banebrydende, og har 
været medvirkende til erkendelse af en ny dimension ved 
fysisk handicap, nemlig smerterimpulsers hæmning af be-
vægelse, herunder smerteimpulser, der kan være så svage, 
at de hidtil har været opfattet som uvæsentlige.
Hans forskning har bidraget betydeligt til at forstå konse-
kvensen af smerte fra bevægeapparatet for derved yderli-
gere at kunne begrænse handicap.

Han har udviklet nye metoder til at vurdere smertesystemet, 
specielt de mekanismer, der ofte bliver mere sensitive ved 
kronisk smerte og gennemført studier, der belyser, hvorfor 
akut smerte i nogle tilfælde bliver til kronisk smerte, og hvor-
dan overfølsomhed i smertesystemet kan forklare dette. 
Dette er vigtig viden, da man traditionelt fokuserer på den 
struktur, der er påvirket af smerte (f.eks. et dårligt knæ) og 
i mange tilfælde ikke kan forklare, hvorfor smerteproble-
merne udbredes til andre steder. Dermed er opnået en ny 
forståelse af smerters betydning for den motoriske funktion. 
Eksempelvis hvordan muskelsmerte hæmmer dagligdags 
funktioner, og derved øger risikoen for at overbelaste andre 
strukturer. 

Andre undersøgelser har beskrevet, hvordan smerte på-
virker automatiske funktioner som eksempelvis balance-
evnen, der er vigtig for at undgå faldulykker og derved 
yderligere skader.

Således er der nu tilføjet en ny dimension i forståelsen af 

Professor Thomas Graven-Nielsen er modtager af Vanførefondens Forskerpris 2013

Vanførefondens Forskerpris
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bevægelse eller mangel på sam-
me. Hidtil har vi haft fem: Anato-
mien, bevægelighed, ledstabilitet, 
muskelstyrke, den bevidste styring 
af musklerne. 
Vi har jo længe kendt en sjette di-
mension: den reflektoriske styring 
af muskler, som sker, hvis vi f.eks. 
brænder en finger på et lys, men nu 
forstår vi, at smerteimpulser, også 
af langt svagere styrke, spiller en 
meget stor rolle i bevægeapparatets 
funktion, og at omhyggelig undersø-
gelse for smerteimpulser skal indgå 
i den fremtidige rutine ved undersø-
gelse af fysisk handicap.

Thomas Graven-Nielsen blev i 1994 
civilingeniør med speciale i medikoteknik og fik sin Ph.d. 
grad i 1997 fra Aalborg Universitet med fokus på udvikling 
af teknikker til undersøgelse og forståelse af muskelsmerte 
hos mennesker. I 2006 forsvarede Thomas disputatsen, 
 ”Fundamentals of muscle pain, referred pain and deep tissue 
hyperalgesia”, hvormed han opnåede den medicinske doktor-
grad fra Københavns Universitet.

Siden 2008 har Thomas været professor i smertevidenskab 
ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), Institut for 
Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Desuden 
er han adjungeret professor ved Curtin University of Techno-
logy, Perth, Australien, vice-institutleder med ansvar for forsk-
ning, samt forskerskoleleder ved det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet på Aalborg Universitet.

Forskningsområdet, som Thomas bestrider, har fokus på 
bevægeapparatets smerte og specielt på undersøgelser, der 
kan overføre viden fra den meget grundvidenskabelige forsk-
ning til forståelse af smertemekanismer hos smerte patienter. 
Til dette formål udvikles humane modeller, biomarkører, og 
teknologi til vurdering af diagnosticering af smerteproblemer.

Thomas har publiceret mere end 210 videnskabelige artikler 
og modtaget flere anerkendelser for denne forskning. Han er 
internationalt respekteret og vurderer ofte artikler med hen-
blik på publicering i top-tidsskrifter, og har været involveret 
i - og organiseret internationale forskningskonferencer og 
seminarer. Der er etableret mere end 10 internationale forsk-
ningssamarbejder med forskningsgrupper i Sverige, England, 
Japan, USA og Australien. 

Desuden har Thomas været vært for gæsteforskere, der 
kommer til Aalborg Universitet for at lære mere om dette 
forskningsområde.
Thomas forskningsindsats har bidraget betydeligt til at 
begrænse yderligere handicap grundet smerter fra bevæ-
geapparatet opstået ved skader eller sygdom. 

Dig kan Danmark være stolt af.
Til lykke med prisen.

Tak 

Thomas Graven-Nielsen var meget glad og stolt af at få 
tildelt Vanførefondens Forskerpris. 

I sin takketale sagde han bl.a.: ”Det er en stor ære for 
mig at være dette års modtager af Vanførefondens For-
skerpris, og de pæne ord hvormed Ole Simonsen har be-
grundet pristildelingen giver meget lyst til at fortsætte det 
nuværende forskningsarbejde. 

En forskningsindsats kommer ikke af sig selv, og derfor 
vil jeg også takke de mange, der har været involveret især 
min forskningsgruppe på Aalborg Universitet samt regio-
nale, nationale og internationale samarbejdspartnere, som 
også arbejder med området. Også en stor tak til professor 
Lars Arendt-Nielsen på Aalborg Universitet, som introduce-
rede mig til dette forskningsområde for 20 år siden.

Kroniske smerter som hovedsageligt opstår fra bevæ-
geapparatet rammer hver femte person i Europa og er 
en hyppig årsag til sygemeldinger og uarbejdsdygtighed. 
Smerter der opstår efter ulykker eller sygdomme har ofte 
store konsekvenser for patienternes aktivitetsniveau og 
livskvalitet. Disse patienter får desværre ikke den optimale 
behandling, da man ved for lidt om smerter og behandling

I forskningsarbejdet har vi derfor fokuseret på at udvikle 
simple metoder til at måle og forstå årsager, mekanismer 
og konsekvenser af smerter fra bevægeapparatet. F.eks. 
viser det sig, at smerter fra knæleddet på grund af slidgigt 
nedsætter balanceevnen, som øger risikoen for faldulykker. 
Et andet eksempel er, at lændesmerter kan føre til overbe-
lastning af andre muskler i kroppen. 

Vores forskning viser samtidig, at en akut smerte kan 
blive kronisk, f.eks. kan knæsmerter på grund af slidgigt 
føre til overfølsomhed i centralnervesystemet, og det be-
virker, at patienterne bliver mere overfølsomme overfor 
smerter. 

På sigt håber jeg, at en ny og detaljeret forståelse af 
smertemekanismerne vil bidrage til udvikling af bedre be-
handlingsformer, så smertebehandlingen kan optimeres, og 
patienternes livskvalitet kan forbedres. Endnu engang tak 
for prisen”. 
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Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Opmuntringsprisen”, der 
er på 25.000 kr. Prisen overrækkes modtageren på fon-
dens årsmøde. Prisen uddeles til en person, som har gjort 
en uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette 
dagligdagen for fysisk handicappede. 

Årets modtager af Vanførefondens opmuntringspris er Villy 
Villadsen, træner for Skives el-hockeyhold, Skive Black 
Wolfes. 

Formanden for Vanførefonden Pia Gjellerup begrundede 
årets valg således: 

Villy Villadsen har i 15 år været en engageret og inspire-
rende træner for Skive Black Wolfes og har siddet i Skive 
Handicap Idrætsforenings bestyrelse i 10 år.

Baggrunden for Villys engagement i klubben er, at hans 
egen søn spillede el-hockey, og Villy var i begyndelsen 
med som hjælper. Da klubben på et tidspunkt manglede 
en træner, var Villy ikke i tvivl om, at det  job ville han gerne 
påtage sig.

Sportsgrenen henvender sig til svært fysisk handicappede 
børn og unge. En helt fantastisk holdsport, der er velegnet 
for disse børn og unge. 

Sporten foregår i nogle små, specialbyggede, elektriske 
kørestole, og der stilles store krav til den enkelte spillers 
færdigheder, hvad angår boldkontrol, overblik, reaktions-
evne og spilforståelse i et højt tempo. Stolene kan køre 14 
kilometer i timen, og den vigtigste del af stolen i relation til 
bolden er staven, der er et kryds af plast, som er monteret 
forrest på stolen. 

Vanførefondens Opmuntringspris 
Villy Villadsen fra Skives el-hockeyhold, Skive Black Wolfes, er modtager af Vanføre-
fondens Opmuntringspris 2013
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Smerter
Smerter blandt børn og unge med cerebral parese er hyp-
pige og forbundet med lavere livskvalitet og lavere aktiv 
deltagelse i hverdagen. Blandt unge med cerebral parese 
i 13-17 års alderen er smerter bl.a. hyppige i ben og 
hoved. Der er behov for bedre strategier til at bestemme 
og nedsætte smerte. Næsten halvdelen af unge med 
cerebral parese, der har modtaget fysioterapi det seneste 
år, har oplevet smerte herved - oftest unge med svært 
motorisk handicap. Læger har mulighed for at spørge til og 
behandle smerte, hvilket formentlig kan forbedre børnenes 
livskvalitet og deltagelse i aktiviteter. Det er vigtigt, at op-
veje gevinst ved en behandling mod den smerte eller frygt 
for smerte, den medfører. 

Aktiv deltagelse
Det er afgørende, at finde ud af, hvad børn og voksne faktisk 
foretager sig i deres dagligdag og ikke kun spørge til, hvad 
de kunne tænke sig at gøre eller kan klare i optimale omgi-
velser. Bruger børn med cerebral parese fx TV og computer i 
hjemmet? Bevæger de sig rundt på deres skole - i skolegård 
og til kantine? Kommunikerer unge med cerebral parese 
med kammerater på mobiltelefoner og online? Deltager de i 
sports- og fritidsaktiviteter og bliver de som voksne en del af 
arbejdsmarkedet?
Deltagelse understøttes af FN’s konventioner. Ifølge Bør-
nekonventionen har børn således ret til aktiv deltagelse i 
samfundslivet og ifølge Handicapkonventionen adgang til 
de fysiske omgivelser, transportmuligheder, information og 
kommunikation på lige fod med andre. 

Et helt centralt begreb i WHO’s Internationale Klassifikation 
for Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og helbreds-
tilstand (ICF) er ”deltagelse” (”participation”), der defineres 
som ”involvering i livssituationer”. Det understreger, at vi i 
høj grad bør se på aktiv deltagelse i hverdagslivet, når vi skal 
vurdere om samfundets (herunder behandleres og under-
viseres) indsats overfor familier til børn med handicap er 
vellykket. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal se bort fra 
børnenes motoriske og kognitive funktionsniveau, men blot 
at disse mål ikke bør stå alene. 

SPARCLE og andre undersøgelser viser desværre, at børn 
med cerebral parese deltager mindre i aktiviteter i hjemmet, 
skolen og fritiden end andre børn. De går fx sjældnere til 
sport, sjældnere i butikker og hjælper sjældnere til hjemme. 
Jo sværere handicap, jo lavere deltagelse. Børn med cere-
bral parese har oftere besvær med at deltage i aktiviteterne 
og de har ofte brug for hjælp. Børn er de samme og forældre 
elsker dem lige meget i alle lande, men det ser ud til at nogle 
lande er bedre til at sikre, at børn med handicap kan deltage 
ligeså meget i aktiviteter som andre børn. Ofte deltager børn 
i 8 til 12 års alderen med cerebral parese i Danmark ligeså 
hyppigt i aktiviteter som andre danske børn på samme alder. 
Dette gælder f.eks. kreative aktiviteter, sport eller udendørs 
spil og at tage på ferie, mens børn med cerebral parese i 
Danmark sjældnere spiser ude og sjældnere hjælper med 
husarbejdet hjemme, sammenlignet med andre danske børn. 

I Danmark har vi også set på, hvilken hjælp de danske 
8-12-årige børn får, når de deltager i aktiviteter i hjem-
met og i fritiden. Rigtig mange af børnene får personlig 
hjælp til både hjemlige aktiviteter som f.eks. spisning og 
påklædning, samt til fritidsaktiviteter som f.eks. sport. Vi 
tror, at meget af denne hjælp ydes af børnenes forældre. 
Langt de fleste danske forældre til 8-12-årige børn med 
cerebral parese havde modtaget kompensation for tabt 
arbejdsfortjeneste. Siden undersøgelsen er reglerne for 
dette dog ændret og vi ved ikke, om det betyder, at færre 
nu modtager dette tilbud. 
De danske børn i 8 til 12 års alderen er blandt de børn 
i Europa, der oftest deltager på lige fod med børn uden 
handicap. Men ser vi lidt ind i voksenlivet, viser lidt ældre 
tal fra Cerebral Parese Registeret desværre, at kun 1/3 af 
danske unge voksne med let cerebral parese i 1999 var ar-
bejde på lige vilkår og en meget lille del var i flex- eller skå-
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nejob. Der er netop igangsat en større dansk registerunder-
søgelse af voksne med cerebral parese, der vil levere nye 
tal for dette. Vi har brug for at vide i hvor høj grad helbreds-
mæssige forhold hos den enkelte påvirker mulighederne for 
at komme i arbejde og forblive på arbejdsmarkedet. 

Men hvorfor er der så få personer med cerebral parese i 
arbejde? Der er nærliggende at undersøge to hovedgrup-
per af mulige årsager 1) Personlige forhold som handicap-
grad, helbred, personlighed, psykiske problemer og social 
baggrund og 2) Indretning og tilpasning af det omgivende 
samfund. 

I SPARCLE finder vi, at sværhedsgrad af handicap har relativ 
lille betydning for livskvaliteten blandt de 8 til 12-årige børn 
med cerebral parese, mens det har stor betydning for børne-
nes aktive deltagelse i hverdagen. 
På tværs af de forskellige europæiske regioner finder vi 
tillige, at børn med samme sværhedsgrad af handicap har 
forskellige deltagelsesniveau. Vi finder også, at de regioner, 
hvor børnene har den højeste deltagelse også ofte er dem, 
hvor omgivelserne i videste udstrækning opfylder børnenes 
behov. Dette tyder på, at man ved at tilpasse omgivelserne 
bedre til det enkelte barns behov kan øge barnets deltagelse. 

Fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser
Når vi finder områder, hvor børn, unge eller voksne med 
handicap har en lav deltagelse er det afgørende at kunne 
finde årsager og intervenere. Tidligere fokuserede man 
meget på at ændre det enkelte individ, fx ved at træne 
gangfunktion, men i dag har man i noget højere grad 
fået øjnene op for at ændringer i de fysiske, sociale eller 
holdningsmæssige omgivelser kan have stor betydning for 
handicappede børn og voksnes hverdag.

I SPARCLE finder vi, at der er en klar sammenhæng mel-

lem optimale omgivelser og børnenes deltagelse. Fx har 
børn i hjem med tilpassede toiletter/køkkener, tilstræk-
keligt store rum og med kommunikationshjælpemidler til 
rådighed en bedre deltagelse i spisesituationer, personlig 
pleje, husarbejde og de kommer lettere rundt i hjemmet. 
Børn, der oplever tilstrækkelig og tilpassede muligheder for 
offentlig transport kommer lettere rundt i bl.a. lokalområdet. 
Og børn, der på skolen mødes af personale med opmun-
tring, tid og god viden om cerebral parese deltagere mere 
i undervisningen og bruger i højere grad skolens faciliteter 
som fx skolegården. 

Trivsel 
Samlet set har 8-12-årige børn med cerebral parese 
samme glæde ved livet som andre børn, og der er kun 
få områder i deres hverdag, hvor de er mindre aktive end 
deres jævnaldrende kammerater uden cerebral parese. 
Danske forældre til børn med både let og svær cerebral 
parese leverer massiv støtte til deres børn i dagligdagen og 
flere er stressede sammenlignet med forældre til børn uden 
handicap. Danske 13-17-årige unge med cerebral parese 
har formentlig lidt lavere livskvalitet på området social kon-
takt med venner og de tilbringer sjældnere tid med deres 
venner. Sværhedsgraden af handicap, men også karakteren 
af deres omgivelser har stor betydning for deres deltagelse. 
Børn og unge med cerebral parese har ofte smerter, særligt 
i ben, ryg og hoved, samt hyppigere psykiske og adfærds-
mæssige problemer. 
Det er sandsynligt, at bedre tilpasning af børnenes omgi-
velser i skole, hjem og lokalsamfund vil øge deres aktive 
deltagelse, samt at udredning for psykiske og adfærds-
mæssige problemer vil kunne optimere støtten til dem. 

Med stor tak for Vanførefondens forskerpris 2012
Ved spørgsmål kontakt gerne Susan I. Michelsen på  
sim@niph.dk.
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Den uafhængige revisors 
påtegning

Til fondsbestyrelsen i Vanførefonden
Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for regn-
skabsåret 1. april 2012– 31. marts 2013. Årsregnskabet 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om 
fonde og visse foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvi-
dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. 

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-
bet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revi-
sion i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for 
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregn-
skabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 
intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af 
et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet 
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs-
mæssige skøn er rimelige samt 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 retvisen-
de billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter 
for regnskabsåret 1. april 2012 – 31. marts 2013 i overens-
stemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Supplerende oplysninger
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærk-
somheden på, at fondens udlån er værdiansat til udlåne-
nes nominelle værdi, 15.360.061 kr., med fradrag af en 
reservation til imødegåelse af tab på 3.535.308 kr., eller i alt 
11.824.753 kr.

Lånenes reelle værdi, herunder tilstrækkeligheden af reser-
vationen til imødegåelse af eventuelle tab, er ikke opgjort.

Udlånenes bogførte værdi skal bedømmes ud fra fondens 
formål.

Med hensyn til værdiansættelsen af udlån henviser vi end-
videre til omtalen i note 3.

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

København, den 28. maj 2013

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torben Kristensen 
statsaut. revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om fonde og visse 
foreninger. Opstillingen af fondens balance er tilpasset fondslovgivningens særlige krav om opdeling af 
fondens aktiver i bundne og disponible aktiver, og fondens egenkapital er fordelt på bunden og disponi-
bel egenkapital.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

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

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

Uddelinger medtages i overskudsdisponeringen, når der fra fondsbestyrelsen er givet tilsagn om ud-
delingen.

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

Udlån foretaget efter 4. september 2001 uden sikkerhedsstillelse optages under disponible aktiver.

Værdiansættelsen af udlån skal betragtes under hensyntagen til fondens formål snarere end udlånenes 
værdi i handel og vandel.

Obligationer og aktier er værdiansat til børskurser ultimo regnskabsåret. Udtrukne obligationer optages 
til kurs 100.

Inventar og edb-udstyr afskrives over 3 år.

Kursreguleringer vedrørende værdipapirer, der kan henføres til fondens bundne kapital, føres på 
kursreguleringsfond under fondens bundne kapital. Kursreguleringer vedrørende værdipapirer, der kan 
henføres til fondens disponible kapital, føres på den disponible kapital.

Modtagen arv indgår i fondens grundkapital i de tilfælde, hvor arvelader ikke har bestemt, at arven skal 
uddeles af fonden.

Bevilgede uddelinger, der ikke er udbetalt ultimo regnskabsåret, overføres til bevilgede, ikke udbetalte 
tilskud. Tilbageførte uddelinger indtægtsføres i resultatopgørelsen.
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Resultatopgørelse
 Note 2012/13 2011/12

Indtægter
Renter og udbytter  4.211.706 4.824.864
Indgåede bidrag  203.910 133.934
Tilbageførte bevillinger  297.000 370.000
Indtægter i alt  4.712.616 5.328.798
   
Omkostninger   
Gager  342.244 315.158
Husleje m.v.  59.070 57.915
Forvaltningsafgift  40.000 40.000
Kapitalpleje  94.182 91.628
Revision og regnskabsmæssig assistance  110.313 108.125
Kontorholdsomkostninger  137.279 134.416
Afskrivninger 4 223 2.683
Omkostninger i alt  783.310 749.925

Årets resultat før skat  3.929.306 4.578.877
Skat 1 0 0
Årets resultat  3.929.306 4.578.877
   
Overskudsdisponering   
Årets resultat  3.929.306 4.578.877
Overført overskud  4.508.337 2.288.398
Kursregulering, disponible obligationer  8.045 235.215
Kursregulering, bundne obligationer og aktier, overført fra grundkapitalen 0 2.326.847
   
Til disposition  8.445.688 9.429.337
   
Der fordeles således:   
Bevilgede uddelinger 2 3.952.000 4.921.000
Overført til disponibel kapital  4.493.688 4.508.337
   
  8.445.688 9.429.337



|   21

Balance
 Note 2012/13 2011/12
   
AKTIVER   
Bundne aktiver
Udlån
Udlån 3 11.807.507 11.952.260
Værdipapirer
Obligationer  93.992.523 96.253.608
Aktier  10.175.000 5.950.794
   
Udlån og værdipapirer i alt  115.975.030 114.156.662
Likvide beholdninger  76.823 497.789
Overføres til disponible aktiver  0 -2.286.316
   
Bundne aktiver i alt  116.051.853 112.368.135
   
Disponible aktiver   
Udlån 3 17.246 20.278
Obligationer  3.299.614 3.894.104
Likvide beholdninger  5.324.541 4.637.259
Materielle anlægsaktiver 4 0 222
Tilgodehavende udbytteskat  157.787 118.278
Andre tilgodehavender  3.269 0
   
  8.802.457 8.670.141
Overføres fra bundne aktiver  0 2.286.316
   
Disponible aktiver i alt  8.802.457 10.956.457
   
AKTIVER I ALT  124.854.310 123.324.592
   
PASSIVER   
Fondens kapital   
Grundkapital 5 111.125.290 109.774.701
Kursreguleringsfond 6 4.926.562 2.593.434
   
Bunden kapital  116.051.853 112.368.135
Disponibel kapital  4.493.688 4.508.337
   
Fondens kapital i alt   120.545.540 116.876.472
   
Gældsforpligtelser   
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud  4.275.000 6.406.000
Skyldig A-skat m.v.  720 9.071
Anden gæld  33.050 33.049
   
Gældsforpligtelser i alt  4.308.770 6.448.120

PASSIVER I ALT  124.854.310 123.324.592
 







Noter
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3 Udlån
  
Udlån foretaget før 4. september 2001, bundne aktiver   15.342.815
Udlån foretaget efter 4. september 2001, disponible aktiver  17.246
  
Udlån i alt  15.360.061
  
  
Udlånene sammensætter sig således:
  
Udlån, som forrentes og afdrages:  
Lån med rente, med pant 8.054.488 
Lån med rente, uden pant 662.707 8.717.195
  
Udlån, der ikke er forrentet:  
Lån uden rente, med pant 441.500 
Lån uden rente, uden pant 6.184.120 6.625.620
  
Privatlån uden pant  17.246
  15.360.061
Hensat til eventuelle tab på udlån  -3.535.308
  
  11.824.753
  
  
Udlånene på nominelt 15.360.061 kr. ydes uden sikkerhedsstillelse bortset fra lån mod sikkerhed i fast ejendom. Lånenes 
reelle værdi, herunder tilstrækkeligheden af reservationen til imødegåelse af eventuelle tab på fondens udlån, 3.535.308 kr., 
er ikke opgjort. Lånenes bogførte værdi må mere bedømmes ud fra fondens formål end ud fra værdien i handel og vandel.

Fondens udlån er i regnskabsåret formindsket med 147.785 kr. 
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Noter

4

5

6

Materielle anlægsaktiver
 Driftsmateriel og inventar Edb-udstyr I alt
   
Anskaffelsessum 1. april 2012  69.143 17.217 86.360
Tilgang 0 0 0
Anskaffelsessum 31. marts 2013 69.143 17.217 86.360
Af- og nedskrivninger 1. april 2012  68.920 17.217 86.137
Årets afskrivninger 223 0 223
Af- og nedskrivninger 31. marts 2013 69.143 17.217 86.360

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2013 0 0 0
   
Grundkapital
  
Grundkapital den 1. april 2012   109.774.701
Modtagne arvebeløb   756.799
Realiserede kursgevinster, bundne obligationer overført fra kursreguleringsfond  274.540
Realiserede kursgevinster, aktier overført fra kursreguleringsfond   319.250
   111.125.290
  
  
Kursreguleringsfond
  
Obligationer:  
Saldo den 1. april 2012  2.582.140 
Kursregulering i 2012/13  1.210.797 
Realiserede kursgevinster overført til grundkapital  -274.539 3.518.398
   
Aktier:  
Saldo den 1. april 2012  11.294 
Kursregulering i 2012/13  1.716.120 
Realiserede kursgevinster overført til grundkapital  -319.250 1.408.164
   4.926.562
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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
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Fhv. sekretariatschef
Inge Moustgaard
Skolekrogen 32
3500  Værløse

Landsformand Lone Møller
Spastikerforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Direktør Ib Bjerring Nielsen
Hvidsværmervej 40
2610 Rødovre

Adm. chef  Karl Vilhelm Nielsen
Hjulbyvej 11
2740 Skovlunde

Fhv. rigsantikvar Olaf Olsen
Strevelshovedvej 2, Alrø
8300 Odder

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

Overlæge Gunnar Schiøler
Jagtvej 208, 2 tv.
2100 København Ø

Generalsekretær
Gitte Seeberg
WWF Verdensnaturfonden
Svanevej 12
2400 København NV

Fhv. finansminister Palle Simonsen
Tranevænget 8
2900 Hellerup 

Direktør Mogens Wiederholt
Spastikerforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup





Vedtægter  
for Vanførefonden

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

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

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

§ 3.
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af indtil 12 med-
lemmer, der sammensættes på følgende måde:
Fondens formand udpeges af repræsentantskabet efter 
indstilling fra bestyrelsen, et medlem udpeges af social-
ministeren, to medlemmer udpeges af bestyrelsen for 
SAHVA-fonden, tidligere (Samfundet og Hjemmet for Van-
føre), fire medlemmer udpeges af hovedstyrelsen for Dansk 
Handicap Forbund, tidligere (Landsforeningen af Vanføre) 
og indtil fire medlemmer udpeges af fondens  repræsen-
tantskab.
Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.

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

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

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

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

Dagsorden for årsmødet skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Vanførefondens  
     virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status.
4. Valg af indtil fire medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Eventuelt 
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§ 8.
Uddeling af fondens midler sker efter beslutning på bestyrel-
sesmøder, der indkaldes af formanden med 14 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næst-
formanden og yderligere mindst 5 medlemmer er til stede.
Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stem-
merne lige, gør formandens eller i hans forfald næstforman-
dens stemme udslaget.
I en af formanden autoriseret protokol optages en kort beret-
ning om forhandlingerne, som godkendes af bestyrelsen på 
næstfølgende møde.

§ 9.
Fondens regnskab revideres af den på årsmødet valgte 
statsautoriserede revisor. En af bestyrelsesformanden autori-
seret revisionsprotokol føres af den statsautoriserede revisor. 
Protokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer som 
bekræftelse på, at de har gjort sig bekendt med indholdet.

§ 10.
Fondens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Det af 
bestyrelsen udarbejdede og af den statsautoriserede revisor 
reviderede og påtegnede regnskab fremlægges på det ordi-
nære årsmøde.

§ 11.
Fondens kapital kan efter bestyrelsens beslutning anbringes 
i fast ejendom, ejet som lejet, herunder som lån, når formålet 
er at forbedre vanføres boligforhold, at fremskaffe egnede 
feriehjem og forsamlingslokaler til brug for vanføre, i vær-
dipapirer i overensstemmelse med de af Justitsministeriet 
fastsatte regler herom og som indskud i pengeinstitut.
Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en af 
Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.
Ved erhvervelse af fast ejendom skal der på denne tinglyses 
deklaration om, at der ikke kan rådes over ejendommen ved 
salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse 
fra fondsmyndigheden.

§ 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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