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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 handicappede 
medborgere, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige.

Vanførefonden har i mere end 55 år støttet initiativer, som gennemgribende har været 
med til at forbedre vilkårene for fysisk handicappede i Danmark.
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Palle Simonsen 1933 – 2014

Mindeord v/formanden for Vanførefonden Pia Gjellerup
udtalt ved Vanførefondens årsmøde for repræsentantskabet den 27. maj 2014
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Mange mennesker giver på forskellig måde deres støtte til 
mennesker med handicap. En støtte, som rækker langt ud 
over det, der ydes fra familien, fra ens nære og fra fælles-
skabet – vores velfærdssamfund. Uden den støtte levede vi 
i et koldt samfund.

Få mennesker formår - livet igennem - at formidle støtten: 

• i det daglige og i de store linjer,
• personligt og politisk, 
• i følelse og i handling.

Et af disse sjældne mennesker var Palle Simonsen. Al-
lerede i sin barndom oplevede Palle den betydning, som 
raske og rørige kunne skabe for andre mennesker uden så 
mange ressourcer.

Det var en oplevelse, som i voksenlivet blev en naturlig 
følgesvend, og som gjorde det selvfølgeligt at se ham 
engageret i socialpolitik, da det blev offentlighedens tur til 
at kigge med.

Vanførefonden kom til at nyde godt af Palle Simonsens 
indsigt, oprigtighed og engagement for de bevægelses-
handicappede, der er Fondens målgruppe. I 17 år varetog 
Palle hvervet for Vanførefondens kun fjerde formand. På 
den facon, som også prægede han omfattende og resulta-
trige politiske virke, skabte han tillid, saglighed og fremdrift 
omkring sig til gavn for opgaven og til glæde for samar-
bejdspartnere.

Jeg glædede mig over, at Palle blev i Vanførefondens 
repræsentantskab, da han havde foreslået mig som sin ef-
terfølger som formand. Han fortsatte for at kunne følge den 
udvikling, han i den grad havde haft ansvaret for at skabe. 
Men han var også altid parat til at støtte og opmuntre i det 
videre arbejde.

Det er en smuk forpligtelse for repræsentantskabet, for os i 
bestyrelsen og for mig som formand at fortsætte vare-
tagelsen af Vanførefondens opgaver på samme venlige, an-

svarlige og – når det er nødvendigt – insisterende måde, 
som Palle på fornem vis gjorde til en kultur i Vanførefon-
den.

Jeg vil ikke bede jer om at rejse jer op – blot vil jeg bede 
om, at vi alle en stund stilfærdigt lader tankerne gå til et 
usædvanligt menneske, der ikke mere er i vores midte.

 
***

Tak. Æret være Palle Simonsens minde.

Palle Simonsen
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Formand : Pia Gjellerup

Årets beretning er som altid kendetegnet af støtte til mange 
forskellige aktiviteter og indsatser til gavn for mennesker 
med bevægelseshandicap. Vanførefonden har i regnskabs-
året 2013/14 bevilliget tilskud til i alt 45 projekter, og de 
samlede uddelinger ligger på 4.365.000 kr. mod sidste års 
3.952.000 kr.

Uddelingerne fremgår naturligvis af årsregnskabet, ligesom 
der efter hvert bestyrelsesmøde udsendes en oversigt over 
tildelingerne til medlemmerne af repræsentantskabet. Men 
da de i begge tilfælde er meget summariske, vil jeg traditio-
nen tro fremhæve nogle af de større uddelinger for at give 
et mere uddybende billede af, hvad bevillingerne går til og 
samtidig sikre overblikket over årets gang og aktiviteter i 
Vanførefonden.
Alle uddelinger er vigtige ikke mindst for modtagerne, og i 
år er der uddelt mange mindre bevillinger spredt geografisk 
i hele landet  og med mange forskellige formål.  

Spejderbevægelsen
Som noget nyt har vi i år støttet spejderbevægelsen. Spej-
derbevægelsen er for alle børn og unge uanset fysiske 
eller psykiske handicap, og KFUM Spejderne i Ensted er 
sammen med borgere i Ensted Sogn ved at etablere en 
naturpark i Stubbæk ved Aabenraa. Aabenraa Kommune 
har stillet et ca. 2,5 ha stort areal til rådighed. Formålet med 
parken er at få et sted, hvor alle kan komme for at nyde 
friluftslivet. Spejdergruppen  ”Delfinerne” ved Egå har lige-
ledes i forbindelse med opførelsen af en ny spejderhytte 
etableret handicapvenlige udendørsområder, så at bevæ-
gelseshæmmede spejdere, og andre der benytter hytten, 
kan tage del  i de mange udendørsaktiviteter, der kendeteg-
ner spejderlivet.  

Spastikerforeningen  
Vanførefonden har ligeledes støttet Spastikerforeningen til 
afholdelse af det tilbagevendende sommerkursus på Eg-
mont Højskolen. Kurset henvender sig primært til nytilska-
dekommne medlemmer samt familie. Kurset sætter fokus 
på mulighederne og ikke begrænsningerne, og undervisnin-
gen kombineres med oplevelser og hyggeligt samvær. 

Sammenslutningen af Unge Med Handicap - SUMH
Igen i år har Vanførefonden støttet  Sammenslutningen  af 
Unge med Handicap (SUMH), hvis formål er at virke for et 
inkluderende samfund, hvor alle uanset handicap kan fun-
gere på egne præmisser samt synliggøre unge med handi-
cap i den politiske debat og i samfundet generelt. SUMH vil 

gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at være ung med et 
handicap samt hvilke udfordringer unge med handicap har i 
forbindelse med job, uddannelse og ikke mindst parforhold 
i form af den gensidige forsørgerpligt. Vi har støttet SUMH 
med midler til en ”Kærlighedsbænk” på Folkemødet på 
Bornholm, og vi håber, at den vil blive flittigt brugt.

Ferie
Rundt om i Danmark arrangeres mange rejser og ferieop-
hold for mennesker med bevægelseshandicap. Der ydes en 
stor indsats fra organisationer som f. eks. Handicappede 
Børns ferier og ASF-Dansk Folkehjælp, men også mindre 

grupper som: ”Rejsefond for voksne spastikere”, ” Forenin-
gen Handilejr”, ”Ferierejser for bevægelseshæmmede og 
raske” og ”Foreningen Lesbos-Tur-Retur”. Alle de nævnte 
grupper er meget aktive, og de gør et stort stykke arbejde 
med at planlægge og afvikle rejser for bevægelseshandi-
cappede til en rimelig pris. Det skal også nævnes, at der 

Vanførefonden har i regnskabsåret 2013/14 bevilliget tilskud til i alt 45 projekter og 
de samlede uddelinger ligger på 4.365.000 kr. I Nationalmuseets festsal knyttede 
formanden Pia Gjellerup kommentarer til nogle af bevillingerne.

Formandens beretning



er et stort antal frivillige hjælpere, som medvirker til at gøre 
rejserne mulige. Det er meget prisværdigt.  

Egmont Højskolen
Egmont Højskolen har igen i år været på langfart med skolens 
elever, og som tidligere har Vanførefonden støttet disse rej-
ser, der blandt andet har til formål at fremme handicappede 
elevers evne og lyst til at gøre sig gældende i international 
sammenhæng samt at lære de praktiske forhold og lignende 
at kende ved en udlandsrejse. I år har 228 elever og lærere 
været af sted til henholdsvis Malta, Rom, New York, Tanzania, 
Japan og Avignon.

Handicapidræt
Inden for handicapidrætten er der heldigvis stadig stor akti-
vitet. Vi har modtaget ansøgninger fra adskillige sportsklub-
ber, og der er bevilget støtte til et tilgængelighedsprojekt i 
Frederikshavn rideklub til indkøb af rugbykørestole, el-hockey 
sportsstole og basketkørestole samt til indkøb af håndcykler. 
Der er desuden givet støtte til flere indlands- og udenlandske 
stævner og mesterskaber heriblandt Århus Rolling Devils 
deltagelse i Powerchair Champions League turnering i køre-
stolsfodbold i Chatenay-Malabry Paris og  Århus BurnOuts 
(Kørestolsrugby) deltagelse i Ostrava Cup i Prag , hvorfra de 
kom hjem med flotte medaljer. Bestyrelsen er fulde af beun-
dring over det kolossale engagement og ind imellem også 
vovemod, der præger sportsaktiviteterne.
For at afrunde det sportslige hjørne, vil jeg nævne, at vi også 
har bidraget til opgradering af mulighederne for handica-
pidrættens udfoldelse ved at støtte etableringen af Eskilstrup 
Hallernes udvendige elevatorlift samt støtte til  indkøb af  
særligt inventar og aktivitetsmateriale for handicappede og 
bevægelseshæmmede til Skals idræts- og svømmehals ny-
indrettede tilbygning.  

Tilgængelighed
Det er ikke kun i sportsforeningerne, der arbejdes med at 
forbedre tilgængeligheden. I forsamlingshuse, borger- og 
grundejer foreninger overalt i landet er der stadig stor aktivitet 
med at forbedre tilgængelighedsforholdene til glæde for det 
danske foreningsliv og for Vanførefondens bestyrelse. Mange 
foreninger og forsamlingshuse indtænker tilgængelighed for 
alle, når der renoveres og fornyes rundt om i de små og store 
lokalsamfund. Vanførefonden har igen i år støttet mange af 
disse forbedringstiltag for bevægelseshæmmede i form af 
handicaptoiletter, ramper og forbedrede adgangsforhold. 
Det glæder os at se, hvor meget energi og engagement der 
lægges i foreningslivet og i at få inkluderet så mange borgere 
i fællesskabet som muligt  blandt andet ved at øge tilgæn-
geligheden. Adgangsforholdene til strand og natur er i høj 
grad også kommet på dagsordenen, og det ser ud til, at der 
til stadighed indtænkes tilgængelighed, når havne- og strand 
faciliteter renoveres og udbygges.   
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Vanførefonden har i år støttet 15 forskellige mindre 
tilgængelighedsprojekter rundt i hele landet. 

Større projekter
Den selvejende institution Kongenshus Mindepark 
for Hedens Opdyrkere har længe ønsket at etab-
lere et udkigstårn, der skaber mulighed for alle til 
at nyde den helt særlige og unikke naturoplevelse, 
det er at kunne skue ud over hedelandskabets helt 
særlige plante- og dyreliv. Vanførefonden har med 
100.000 kr. være med til at muliggøre den drøm. 
Udkigstårnet stod færdigt i februar med integreret 
elevatorlift, og pålidelige kilder siger, at det er af-
prøvet og godkendt af kørestolsbrugere. 
Et andet større projekt var 100.000 kr. i støtte til et 
traineeprogram i forbindelse med The Tall Ships 
Races i Aarhus 4. - 7. juli 2013. Traineeprogram-
met indbefatter blandt andet, at unge med fysisk 
handicap kan komme ombord på skoleskibe og 
rejse med på en kapsejlads til Helsinki på lige fod 
med de andre unge traniees. Aarhus Kommune har 
et ønske om at kunne give op til 16 personer (inkl. 
evt. hjælpere) denne spændende oplevelse. Sej-
ladsen kom til at foregå på det flotte A-klasseskib 
TENACIOUS, der er bygget til at kunne håndtere 
kørestolsbrugere. Projektet var en stor succes og 
ni glade unge med handicap samt fire hjælpere fik 
en uforglemmelig tur.  Det er dejligt, når vi kan være 
med til at udvide rammerne for, hvad der kan lade 
sig gøre med et bevægelseshandicap.  

Dansk Handicap Forbund 
Dansk Handicap Forbund, som vi har støttet med 
midler gennem årene, har i regnskabsåret modta-
get en samlet bevilling på ca. 1,5 mio. kr.  Midlerne 
er bevilliget til blandt andet organisations- og 
strategirelaterede kurser, afholdelse af handicap-
politisk seminar, fornyelse af hjemmesiden samt til 
forskellig kursusvirksomhed som bisidderkurser og 
de obligatoriske sommerkurser for familier, unge 
og voksne i samarbejde med Egmont Højskolen. 
Desuden har Dansk Handicap Forbund med hjælp 
fra Vanførefonden igen i år været repræsenteret på 
folkemødet på Bornholm.

Støtte til enkeltpersoner
Støtten til enkeltpersoner, som vi også anser for 
yderst vigtig, har i år været på 930.000 kr. Det be-
tyder, at 216 personer får mulighed for lidt ekstra 
til en ferie, nyanskaffelser eller hvad der nu er på 
ønskelisten.  Antallet af uddelte personlegater har 
været væsentligt større end de forgangne år, hvilket 
betyder, at der stadig er et stort behov for denne 
form for støtte.
   



 

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 gennem 
sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysi-
ske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller 
tilskadekomst. Prisen er dog ikke knyttet til bestemte fag el-
ler forskningsområder og kan derfor gives til forskere, som 
øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk 
handicap. Hvert år henvender Vanførefonden sig til landets 
universiteter og forskningsinstitutioner og anmoder om for-
slag 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  kan skyldes sygdom eller en ulykke. Der har 
i gennem tiden været gjort en kæmpeindsats for forebyg-
gelse, undersøgelse og behandling. Det er jo det, som hele 
læren om anatomi og kroppens funktion drejer sig om. 
Danmark har en særdeles stolt tradition på dette område. 
Pastor Hans Knudsens initiativ i 1872 til dannelse af Sam-
fundet og Hjemmet for Vanføre og opførelse af de Ortopæ-
diske Hospitaler var helt enestående på det tidspunkt. 

Det samme var etableringen af Vanførefonden i 1955 med 
Viggo Kampmann som stifter og første formand. Formålet 
var og er at støtte fysisk handicappede, hvor det offentlige 
ikke slår til.
 Det kan Danmark være stolt af. 

140 år efter Hans Knudsens initiativ skete der igen noget 
helt enestående i Danmark på handicapområdet, nemlig 
opførelsen af Handicaporganisationernes Hus, – verdens 
mest tilgængelige kontor- og konferencehus i Høje Ta-
astrup. Det er helt enestående, at de danske handicaporga-
nisationer er gået sammen om at opføre et nyt, meget stort 
og meget flot fælles domicil til gensidig inspiration og sty-
relse af alle vores handicaporganisationer og til fælles front 
på tilgængelighedsområdet. 

Selve byggeriet blev støttet af mange store og mindre fonde  
bl.a. Vanførefonden.
Det har naturligvis allerede vagt stor international opmærk-
somhed, 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 ca. 120 mio. 

kr. og uddeler årligt en net sum til mange formål til gavn for 
mennesker med fysisk handicap. Midler til brug for person-
lig opmuntring, hjælp til institutioner og foreninger landet 
over, der vil hjælpe mennesker med et fysisk handicap til 
at kunne deltage i alle landets mange tilbud og aktiviteter 
f.eks. ved at skabe nemmere adgang til natur, feriesteder og 
forsamlingshuse. Men også til innovation og forskning ikke 
mindst Forskerprisen, der fra dens indstiftelse i 1994 ønsker 
at prise de forskere, der gør en særlig indsats for forsknin-
gen vedr. forebyggelse, behandling og formindskelse af de 
ulemper et fysisk handicap medfører. 

Hvert år opmuntrer Vanførefonden universiteternes og de 
højere læreranstalters ledelser til indstilling af den eller de 
forskere, som de synes har gjort sig særligt fortjent, og i 
år fik vi otte indstillinger. Vanførefonden vil hermed gerne 
takke for de mange og særdeles velmotiverede indstillinger, 
som vi tager som udtryk for er meget solid anerkendelse og 
opbakning til fondens arbejde.

Det er så forskerpriskomitéens opgave at udpege vinderen, 
og i år var det svært. 
Alle de indstillede har virkelig gjort en kæmpeindsats, og 
har publiceret mange anerkendte videnskabelige artikler og 
opnået solid national og international position.

Det er utroligt og rørende, at der i lille Danmark foregår så 
meget banebrydende forskning på dette område. Jeg vil 
blot nævne nogle få eksempler: 
Ny teknologier til styring af pc, proteser og hjælpemidler 
ved øjenbevægelser, tungebevægelser og sågar blot tan-
kerne. 
Nye metoder til behandling af defekter i hjerne, rygmarv og 
nerver med bl.a. vækstfaktorer og stamceller. 
Forskning på grænsefladen mellem filosofi, psykologi og re-
habilitering der bl.a. førte til DRs kampagne: ”Det er ikke er 
handicap” og senest forskning relateret til funktionsnedsæt-
telser og arbejdsmarkedet, men herunder også erhvervsli-
vets fordele af de specielle evner, som mennesker med et 
fysisk handicap ofte har.

Det kan Danmark virkelig også være stolt af.

Vinderen i år blev professor ved Københavns Universitet 
Jens Bo Nielsen. I sin indstilling fremhæver dekanen for det 
natur- og biovidenskabelige fakultet ved Københavns Uni-
versitet, John Renner Hansen modtageren således:

Jens Bo Nielsen er leder af forskningsgruppen ”Fysisk 
Aktivitet og Hjernen”, som er tilknyttet institut for idræt og 
ernæring samt institut for neurovidenskab og farmakologi. 

Professor Jens Bo Nielsen er modtager af Vanførefondens Forskerpris 2014

Vanførefondens Forskerpris
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Han har i sit tætte samarbejde med forskningsenheden på 
Helene Elsass Center været stærkt medvirkende til,  at en 
række nye teknologier er blevet udviklet og implementeret 
med det formål,  at bringe de nyeste og bedste behand-
lings-  og træningsmuligheder ind i dagligdagen hos men-
nesker med funktionsnedsættelse, der derved kan få en 
forbedret funktion med øget livskvalitet for øje.

Her tror jeg,  vi er ved kernen af Jens Bo Nielsen grundlæg-
gende opfattelse: 

Er der egentlig nogen, der ikke kunne have lyst til, ja måske 
oven i købet, have brug for forbedret funktion og øget livs-
kvalitet ?

Grundlæggende for hans forskning er den meget vigtige 
påvisning af hjernens og nervesystemets kontinuerlige evne 
til at ændres parallelt med oplevelser, erfaring og læring, og 
at indsatsen skal være intens og daglig.

Træning og behandling er ikke blot noget, man går til. Det 
er noget, der skal integreres i hele ens liv og kobles sam-
men med alle livets aspekter - ikke mindst kosten og de 
psykologiske aspekter.

Det netbaserede trænings- og læringssystem Mitii - ”move 
it to improve it” er en revolutionerende nyskabelse ligesom 
kogebogen Food for Brains.

At såvel kogebog som træningssystem kan anvendes af 
alle mennesker, er blot en kærkommen ekstra gevinst, frem-
hæver dekanen.

Et nyligt tilkommet fokusområde for Jens Bo Nielsen er 
indsats så tidligt som muligt. Han deltager nu i et stort EU-
projekt for udvikling at træningssystemer til børn i alderen 
fire måneder til et år, og står i spidsen for et omfattende 
projekt vedr. diagnosticering så tidligt som muligt.

Han har publiceret mere end 160 videnskabelige artikler i 
internationale tidsskrifter, flere lærebøger samt populærvi-
denskabelige bøger. 
Han er dedikeret underviser, og en meget flittig foredrags-
holder til glæde for sine studerende, patientforeninger, læ-
ger, fysioterapeuter og andre sundheds professionelle i hele 
landet.

Dig er Danmark stolt af.

Tillykke med prisen Jens Bo Nielsen. Vi er stolte af at måtte 
overrække dig forskerprisen.

Tak 
Professor Jens Bo Nielsen, sagde tusind tak for prisen til 
Vanførefonden og påpegede, at det betød meget at vide, 
at man som forsker ikke bare var gemt væk bag nedrullede 
gardiner. Prisen viste, at der var hul igennem til virkelighe-
den. ”Til dagligt sidder forskere og skriver videnskabelige 
artikler, som kan være svære at forstå, men det er de ram-
mer, som vi forskere lever med, og derfor er det dejligt at 
komme i dialog. Det er dejligt at vide, at nogen sætter pris 
på det arbejde, vi udfører,” sagde han. 
Han fortalte, at han de seneste ti år har forsket på Helene 
Elsass Center og hjulpet familier med børn med Cerebral 
Parese (CP) og mødt stor taknemmelighed, som i vid ud-
strækning var pris nok. ”Mulighederne i centret er fantasti-
ske, vi kan lade fantasien råde, da det ikke er et hospital. Vi 
har mulighed for at sætte gode hjerner sammen og arbejde 
kreativt, som et eksperimentarium for CP. Vi får ny viden 
om, hvordan hjernen virker, og hvordan vi kan bruge fysisk 
aktivitet, ernæring og teknologi til at forbedre dens funk-
tion. Det er det, jeg brænder for. Vigtigst af alt, skal vi også 
ud med den viden, så den bliver anvendt, og derfor vil jeg 
bruge prisen til at formidle vores viden til læger, terapeuter 
og fremfor alt familier med børn med CP,” sagde han. 
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                                          Jens Bo Nielsen                                                  Ole Simonsen



Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Opmuntringsprisen”, der 
er på 25.000 kr. Prisen overrækkes modtageren på fondens 
årsmøde. Prisen uddeles til en person, som har gjort en 
uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette dag-
ligdagen for fysisk handicappede.

Årets modtager af Vanførefondens opmuntringspris er Ja-
cob Nossell, spastiker, komiker, kommunikator, multikunst-
ner og journalistelev.

Formanden for Vanførefonden Pia Gjellerup begrundede 
årets valg således:

Jacob er født i Korea i 1987, han kom som adoptivbarn til 
Danmark kun tre måneder gammel. 

Jacob var født med spastisk lammelse, og selv om det se-
nere kom til at påvirke hans livsvilkår har det samtidig været 
hans stædige udgangspunkt til at bruge livet på en positiv 
måde. Jacob er i dag 27 år og studerer til journalist på RUC 

og er aktiv på det danske spastikerlandshold i fodbold.

På trods af sin unge alder har Jacob gennem en årrække 
bidraget til at gøre opmærksom på handicapsagen, handi-
cappedes vilkår, forskelsbehandling og samfundets noget 
snævre normalitetsforståelse på en utraditionel, ikke-kon-
form og meget personlig måde.

Dette har han gjort blandt andet som stand-up komiker på 
Comedy Zoo, hvilket i sig selv er en udfordring, når man har 
et handicap og en dobbelt udfordring, når en væsentlig del 
af ens handicap er et betydeligt talehandicap. 

Jacob medvirkede desuden i den meget omtalte DR 2 do-
kumentar i 2006  ”Det Røde Kapel”,  hvor han, kun 19 år 
gammel sammen med komikeren Simon Jul og journalisten 
Mads Brügger, rejste til Nordkorea, verdens mest lukkede 
land, under påskud af at være en lille teatertrup på kulturel 
udveksling. Det kom der prisbelønnet og meget tankevæk-
kende tv ud af.

Vanførefondens Opmuntringspris 
Jacob Nossell, spastiker, komiker, kommunikator, multikunstner og journalistelev er mod tager 
af Vanførefondens Opmuntringspris 2014.
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I øjeblikket er Jacob drivkraften og idemanden til et stort, 
spændende og spektakulært film - og teaterprojekt, som 
vil sætte en ny standard for, hvordan vi kommunikerer om 
handicap og normalitet. I samarbejde med professionelle 
film- og teaterfolk er han i gang med dels at opsætte en 
teaterforestilling med arbejdstitlen: “Human Afvikling”  dels  
en dokumentarfilm med arbejdstitlen:  ”Naturens Uorden” 
begge produktioner er af høj kvalitet og underholdningsvær-
di. Formålet er, at Jacob vil skabe nye grundlag for diskus-
sioner om identitet, mangfoldighed, normalitet og tolerance.

Jacob er en ukuelig person, der investerer sig selv og sit 
eget handicap for at synliggøre og kommunikere handi-
capsagen på en ny og utraditionel måde. En måde, der for-
binder kommunikation om handicap og kunst, som vi ikke 
tidligere har set.

Jacob kommunikerer en nuanceret og positiv historie om 
spastikere, og han bidrager til at synliggøre handicappede 
i almindelighed og spastikere i særdeleshed. Der kan ikke 
være tvivl om, at Jacob Nossell er den rette person til at 
modtage Vanførefondens opmuntringspris. Der var i hvert 
tilfælde ingen tvivl i bestyrelsen.

Det er derfor med stor glæde, at jeg overrækker prisen til 
Jacob Nossell. Tillykke.

Tak 
Jacob Nossell takkede Vanførefonden for prisen og Spastiker-

foreningen for at indstille ham. ”Det betyder meget for mig. I 
morgen er det et halvt år siden, at jeg kom ud for en busulyk-
ke. Det har været og er hårdt.182,5 dage er lang tid at ligge på 
sofaen og høre P1, tænke over livet og kede sig”, sagde han. 

Han påpegede, at han nu havde det meget bedre og var invol-
veret i et teaterprojekt med premiere på Det kongelige Teater 
den 21. september 2014, og at en bus ikke kunne stoppe 
ham: ”Hvorfor bliver jeg ved? Jeg har i den grad tænkt på 
det, - det har jeg også haft tid til, hvor kommer stædigheden 
og den insisteren til at blive ved fra? Jeg tror, at det kommer 
fra alle de mennesker, jeg har mødt, som har bakket mig op, 
og som har troet på mig. Jeg tror, at jeg har haft mange mødre 
og fædre i skikkelse af for eksempel lærere, terapeuter, pæda-
goger, chauffører og andet godtfolk i mit liv, som har gjort den 
lille smule ekstra, som de måske ikke behøvede at gøre, men 
som de gjorde alligevel”. 

Han takkede også sin egen familie, som også altid støttede 
ham. ”Det er jeg meget taknemlig for! Mange mennesker har 
været med til at gøre mig til den, jeg er. Stærk, stædig – og 
måske lidt irriterende til tider. Især for min familie og venner. 
Hvad har jeg så lært? For det første, at man skal lade være 
med at gå ud foran busser. For det andet, ja, man kan sige, at 
jeg ikke har de bedste forudsætninger for livet, men det hand-
ler om at bruge de forudsætninger, jeg har, på den bedst mu-
lige måde. Og for det tredje, man kan, hvad man vil, hvis man 
kender sine begrænsninger, for mit vedkommende bussen, og 
beder om hjælp.”

                                                              Jens Bo Nielsen                             Jacob Nossell
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Muskel- og skeletlidelser anses for at være en af de otte 
folkesygdomme i Danmark. Kroniske smerter, hovedsage-
ligt fra bevægeapparatet, rammer hver femte person og er 
formentlig en af de hyppigste årsager til langtidssygemel-
ding og uarbejdsdygtighed. De direkte og indirekte udgifter 
til kroniske smerter er svære at beregne, men estimeres 
til at koste samfundet ca. 40 mia. kr. årligt. Behandlingen 
af vedvarende smerte er ikke tilstrækkelig med kendte 
behandlingsformer.

På Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Univer-
sitet, forskes inden for udvikling af målmetoder til at forstår 
årsager, mekanismer og konsekvenser af smerter fra bevæ-
geapparatet. Disse smerter opstår typisk efter ulykke eller 
sygdom og har efterfølgende betydelige konsekvenser for 
patienterne såsom nedsat aktivitetsniveau og livskvalitet. 

I forskningen anvendes typisk avancerede eksperimentelle 
teknikker til at forstå smertemekanismerne. En række pa-
tientstudier demonstrer også forskellige handikap grundet 
smerterne. Eksempelvis har patienter med slidgigt, piske-
smældsskade, fibromyalgi, lændesmerte og nakkesmerte 
alle indgået i forskning. Generelt har disse patientgrup-
per betydelige funktionelle begrænsninger, der gør, at 
smerterne invaliderer dem eller begrænser deres normale 
aktivitetsniveau. 

I centralnervesystemet sker der store ændringer som følge 
af smerte, hvilket i sidste ende fører til forandringer i hånd-
teringen af de informationer kroppen modtager fra muskler 
og led (f.eks. smerte) samt den efterfølgende reaktion på 
disse informationer (f.eks. kontrol af muskler). Ved længe-
revarende smerte i bevægeapparatet bliver nervecellerne 
i centralnervesystemet overfølsomme som følge af den 
øgede information fra smertegivende strukturer. Dette fører 
til et øget respons fra nervecellerne når der fx trykkes på 
muskler. 

Nye eksperimentelle studier har vist, at akut standardi-
seret smerte påført fx knæet hos raske forsøgspersoner 
giver forøget smertefølsomhed omkring knæet men også 
på andre benmuskler. Specielt viser det sig, at gentagne 
mekaniske stimuleringer på muskler væk fra knæet giver en 
gradvist stigende smerteintensitet jo flere gange stimu-
leringen gentages, og dette forværres når der er smerte i 
knæet. Studier initieret af forskere på Aalborg Universitet 
viste tilsvarende forandringer hos patienter med slidgigt i 

knæet og samtidig, at der var en ændret funktion i smer-
tesystemet, der gjorde at patienterne ikke var i stand til at 
nedregulere smerteindtryk fra knæet, når de samtidig blev 
tilført smerte et andet sted på kroppen. Denne overføl-
somhed af disse såkaldte smertemekanismer i centralner-
vesystemet var desuden forøget hos slidgigtpatienterne 
sammenlignet med raske kontrolpersoner.

Et af fokusområderne i forskningen har været at forstå de 
smertemekanismer, der involveres ved overgangen fra akut 
til kronisk smerte. Et typisk forløb er en akut lokaliseret 

Gæsteartikel

Af Thomas Graven-Nielsen
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smerte grundet en skade og efter nogen tid, er der en del 
patienter, der udvikler kroniske smerter. En forståelse af de 
mekanismer, der gør, at smerte overgår fra akut til vedva-
rende (kronisk), er essentiel for udvikling af bedre behand-
lingstilbud til kroniske smertepatienter. Det viser sig at lang-
varig lokaliseret smerte (fx slidgigt i knæet) giver anledning 
til en overfølsomhed af centralnervesystemer, der gør, at 
patienterne bliver mere smertesensitive i hele kroppen og i 
nogle tilfælde også oplever smerte i hele kroppen. Målet er 
at udvikle en ny metode, der kan diagnosticere, om der er 
tale om en sådan overfølsomhed af smertesystemet. Denne 
teknik er yderst relevant ifbm. diagnosticering af kroniske 
smertepatienter og vurdering af, hvilken behandling der 
skal iværksættes. 

Der udvikles også metoder til at forstå, hvorledes muskel- 
og ledsmerter påvirker kontrollen af muskler. Eksempel-
vis er det påvist, at smerte fra knæleddet (fx fra slidgigt) 
nedsætter balanceevnen og øger risikoen for faldulykker 
for disse patienter. Et andet eksempel er en omlægning af 
muskelkoordinationen hos lænde- og nakkesmertepatien-
ter, der gør, at andre strukturer bliver overbelastet, og dette 
yderligere kan belaste patienterne. Dette er vigtig viden for 
at kunne iværksætte en behandling, der begrænser udvik-
lingen af disse overbelastninger. 

Den indeværende forskning har bidraget til udvikling af 
en ny detaljeret forståelse af de egentlige konsekvenser 
og mekanismerne ved smerten, og på sigt vil forskningen 

bidrage til yderligere udvikling af mere specifikke behand-
lingsformer således, at smertebehandlingen kan optimeres, 
og patienternes livskvalitet forøges. 

Thomas Graven-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Inter-
aktion (SMI), Aalborg Universitet
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Den uafhængige revisors 
påtegning

Til fondsbestyrelsen i Vanførefonden
Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for regn-
skabsåret 1. april 2013 - 31. marts 2014. 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 revision i overensstemmelse med inter-
nationale 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 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter 
for regnskabsåret 1. april 2013 – 31. marts 2014 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 på 14.143.335 kr. med fradrag af en 
reservation til imødegåelse af tab på 3.535.308 kr., eller i alt 
10.608.027 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 27. maj 2014

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jesper Jørn Pedersen 
statsaut. revisor
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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 3.160.622 kr. mod 
3.929.306 kr. i 2012/13.

Fondens bundne kapital pr. 31. marts 2013 udgør 
117.271.919 kr. mod 116.051.852 kr. pr.
31. marts 2013.

Uddelinger
Fonden har i lighed med tidligere år modtaget et stort antal 
ansøgninger bl.a. fra institutio- ner, foreninger og enkeltper-
soner om støtte.

Årets uddelinger udgør 4.365.595 kr. mod 3.952.000 kr. i 
2012/13.

Dispositionskontoen pr. 31. marts 2014 udgør 3.277.649 kr. 
efter ovennævnte uddelinger.

Fremtiden
Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i 
2014/15 i overensstemmelse med den fastlagte uddelings-
politik.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begiven-
heder, der skønnes at have betyd- ning for årsregnskabet 
for 2013/14.

Bestyrelsen
Pia Gjellerup    formand
Susanne Olsen                                       næstformand
Anders Andersen
Chr. Bojsen-Møller
Thomas Børner 
Erna Christensen 
Hanne Bech Hansen
Ole Simonsen
Michael Bove

På Vanførefondens årsmøde den 27. maj 2014 vil forman-
den aflægge årsberetning, der ligeledes vil blive trykt og 
offentliggjort.
København, den 27. maj 2014

Beretning

Ledelsesberetning
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet for 2013/14 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 kurs-
reguleringsfond under fondens bundne kapital. Kursreguleringer vedrørende værdi- papirer, 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 2013/14 2012/13

Indtægter

Renter og udbytter  3.726.148 4.211.706
Indgåede bidrag  135.201 203.910
Tilbageførte bevillinger  119.694 297.000
Indtægter i alt  3.981.043 4.712.616

   
Omkostninger   

Gager og administrationsbidrag  289.379 342.244
Husleje m.v.  114.252 59.069
Forvaltningsafgift  40.000 40.000
Kapitalpleje  106.261 94.182
Revision og regnskabsmæssig assistance  110.313 110.313
Kontorholdsomkostninger  160.216 137.279
Afskrivninger 4 0 223
Omkostninger i alt  820.421 783.310

Årets resultat før skat  3.160.622 3.929.306

Skat 1 0 0
Årets resultat  3.160.622 3.929.306 
  
Overskudsdisponering   

Årets resultat  3.160.622 3.929.306
Overført overskud  4.493.688 4.508.337
Kursregulering, disponible obligationer  -11.066 8.045
Kursregulering, bundne obligationer og aktier, overført fra grundkapitalen 0 0 
  
Til disposition  7.643.244 8.445.688

   
Der fordeles således:   
Bevilgede uddelinger 2 4.365.595 3.952.000
Overført til disponibel kapital  3.277.649 4.493.688
   
  7.643.244 8.445.688
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Balance
 Note 2013/14 2012/13
   
AKTIVER   
Bundne aktiver

Udlån

Udlån 3 10.596.040 11.807.507

Værdipapirer

Obligationer  93.884.960 93.992.523
Aktier  11.536.564 10.175.000
Udlån og værdipapirer i alt  116.017.564 115.975.030

Likvide beholdninger  1.272.067 76.823
Overføres til disponible aktiver  0 0
   
Bundne aktiver i alt  117.289.631 116.051.853

   
Disponible aktiver   

Udlån 3 11.987 17.246
Obligationer  2.891.430 3.299.614
Likvide beholdninger  3.873.705 5.324.541
Materielle anlægsaktiver 4 0 0
Tilgodehavende udbytteskat  204.512 157.787
Andre tilgodehavender  13.770 3.269
   
  6.995.404 8.802.457
Overføres fra bundne aktiver  0 0
   
Disponible aktiver i alt  6.995.404 8.802.457

   
AKTIVER I ALT  124.285.035 124.854.310

   
PASSIVER   
Fondens kapital   

Grundkapital 5 111.067.815 111.125.290
Kursreguleringsfond 6 6.204.104 4.926.562
   
Bunden kapital  117.271.919 116.051.852
Disponibel kapital  3.277.649 4.493.688
   
Fondens kapital i alt   120.549.567 120.545.540

   
Gældsforpligtelser   

Bevilgede, ikke udbetalte tilskud  3.724.000 4.275.000
Skyldig A-skat m.v.  11.468 32.408
Anden gæld  0 1.362
   
Gældsforpligtelser i alt  3.735.468 4.308.770

PASSIVER I ALT  124.285.035 124.854.310

 



Noter
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1

2

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 2013/14 foretaget eller givet tilsagn om tilskud i henhold til fondens formål med 4.365.595 kr., som specifi-
ceres således:

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

Århus Rolling Tigers * 148.000
KFUM Spejderne/Ensted Gruppe  38.000
Eskilstrup Hallerne * 50.000
Frederiksberg Handicap-Idræt * 50.000
Vissing Borgerforening  30.000
Egmont Højskolen  198.000
Foreningen Handibike Teens  50.000
The Tall Ship Races 2013  100.000
SUMH  28.420
Gudrum Sognehus * 30.000
Sansk Forening for Osteogenesis Imperfecta * 42.000
Støtteforeningen Århus Rolling Devils  20.000
Kongenshus Mindepark * 100.000
FBK Odense Kørestolsbasket * 45.000
True Forsamlingshus * 30.000
NUGF * 25.000
Sentum Isenvad * 25.000
Eben Ezer  30.000
Buerupegenens Beboerforening * 30.000
Osted fri og efterskole * 30.000
Styregruppen Fælles missionshus * 50.000
Århus BurnOuts Kørestolsrugby  15.175
Gentofte Børnevenner  10.000
Gentofte Børnevenner - ekstra bevilling  10.000
Fonden Bovbjerg Fyr * 50.000
Sognets Dagligstur * 15.000
Viborg Dunkers * 30.000
Spejdergruppen Delfinerne, Egå * 35.000
Foreningen Lesbos-Tur-retur * 48.000
Helberskev Borgerforening * 50.000
Budforeningen Præstegårdshaven * 35.000
Aabenraa Handicap Idrætsforening * 25.000
Annemarie Brüel, lektor * 25.000
Skals Idræts- og svømmehal * 50.000
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2 Uddelinger (fortsat)

Frederikshavns Rideklub  50.000 
Ans Missionshus * 30.000 
Hou Samråd * 50.000 
Bælum Borgerforening * 30.000 1.707.595

   
Sociale, humanitære og velgørende formål

Personlegater  750.000 750.000

Ferierejser og hjælperes deltagelse arrangeret af

ASF Dansk Folkehjælp * 30.000 
Foreningen Handilejr * 48.000 
Ferierejser for Bevægelseshæmmede og Raske * 50.000 
Handicappede Børns Ferier  50.000 
Rejsefond for Voksne Spastikere * 50.000 228.000

Sygdomsbekæmpende formål og forskning samt oplysning 

om de vanføres problemer og vanføre- arbejdet

Dansk Handicap Forbund  1.515.000 
Lavia Handicap Idræt Odense  15.000 
Spastikerforening * 25.000 1.555.000

Opmuntringspris   25.000
Forskerpris   100.000
   4.365.595

* Bevilgede tilskud, der ikke er udbetalt ultimo regnskabsåret   



Noter
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3 Udlån

  
Udlån foretaget før 4. september 2001, bundne aktiver    14.131.348
Udlån foretaget efter 4. september 2001, disponible aktiver   11.987
   
Udlån i alt   14.143.335

  
  
Udlånene sammensætter sig således:

  

Udlånene sammensætter sig således:  

Udlån, som forrentes og afdrages: Lån med rente, med pant  7.465.348 
Lån med rente, uden pant  45.700 7.511.048
Udlån, der ikke er forrentet:  
Lån uden rente, med pant  441.500
Lån uden rente, uden pant       6.178.800 6.620.300
Privatlån uden pant   11.987

   14.143.335

Hensat til eventuelle tab på udlån   -3.535.308
  
   10.608.027

  
  
Udlånene på nominelt 14.143.335 kr. ydes uden sikkerhedsstillelse bortset fra lån mod sik- kerhed 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 bog- førte værdi må mere bedømmes ud fra fondens formål end ud fra værdien i 
handel og vandel.

Fondens udlån er i regnskabsåret formindsket med 1.216.726 kr.
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Materielle anlægsaktiver

 Driftsmateriel og inventar Edb-udstyr I alt
   
Anskaffelsessum 1. april 2013 69.143 17.217 86.360
Tilgang 0 0 0
Anskaffelsessum 31. marts 2014 69.143 17.217 86.360

Af- og nedskrivninger 1. april 2013 68.143 17.217 86.360
Årets afskrivninger 0 0 0
Af- og nedskrivninger 31. marts 2014 69.143 17.217 86.360

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2014 0 0 0

   
Grundkapital

  
Grundkapital den 1. april 2013   111.125.290
Modtagne arvebeløb   83.661
Realiserede kursgevinster, bundne obligationer overført fra kursreguleringsfond  -153.196
Realiserede kursgevinster, aktier overført fra kursreguleringsfond   12.060
   111.067.815

  
  
Kursreguleringsfond

  
Obligationer:  
Saldo den 1. april 2013  3.518.398 
Kursregulering i 2013/14  -132.178 
Realiserede kurstab overført til grundkapital  153.196 3.539.416
   
Aktier:  
Saldo den 1. april 2013  1.408.164 
Kursregulering i 2013/14  1.268.564 
Realiserede kursgevinster overført til grundkapital  -12.060 2.664.688
   6.204.104
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Repræsentationer
Vanførefondens repræsentation  
i bestyrelser og udvalg:

Christianehøj

Egmont Højskolen

Hou Søsportcenter

Vanførefonden har i regnskabsåret administreret  
følgende legater:

Forskningsfonden vedr. medfødte sygdomme

Grete Levins Fond

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 (journalist og stud.public)
2011 Mansoor Siddiqi (it-konsulent)
2012 Irene Jensen 
2013  Villy Villadsen (træner Black Wolfes, Skive)
2014 Jacob Nossell (komiker, multikunstner  
 og journalistelev)

Vanførefondens Priser

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 (ekstern lektor, cand. psych. ph.d.)
2010        Åse Brandt (forsker, ph.d.)
2011 Camilla Ryhl (professor)
2012 Susan Ishøy Michelsen (forsker.ph.d.can.med.)
2013  Thomas Graven–Nielsen (professor)
2014 Jens Bo Nielsen (professor)



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

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

Kasserer, Senior advicer, associated partner at Reliance A/S
Mogens Gyde
Ørnebakken 68
2840 Holte 

Jurist Anders Andersen, 
Keidamsvej 7
4760 Vordingborg

Advokat Chr. Bojsen-Møller
Amerika Plads 37
2100 København

Redaktør Michael Bove
Floravej 13 
3480 Fredensborg
 
Kommitteret Thomas Børner
Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K

Hovedkasserer i Dansk Handicap forbund
Erna Christensen
Højgårdstoften 67
2630 Tåstrup

Fhv. politidirektør Hanne Bech Hansen
Nordkrog 31
2900 Hellerup

Overlæge Ole Simonsen
Spangvej 44
9760 Vrå

Vanførefondens sekretariat
Mette Haastrup-Vang
Vanførefonden
Fondenes Hus
Otto Mønstreds Gade 5
1571 København V

Vanførefondens 
repræsentantskab
VVicedirektør 
Carsten Andersen 
Philip Heymans Alle 1 
2900 Hellerup

Sekretær  
Birgitte Kauffmann 
Stoltenbergsgade 1 
1576 København V

Konditormester 
Bo Johansen 
Strandvejen 110, 1.th. 
2900 Hellerup

Direktør 
Børge Munk Ebbesen 
Kristianiagade 6, 2. th. 
2100 København Ø

Filminstruktør 
Erik Clausen 
Enghave Plads 14 
1670 København V

Fhv. departementschef 
Finn Mortensen 
Enghaven 14 
4000 Roskilde

Landsformand  
Flemming Bay-Jensen 
Torvegade 136 B 
6700 Esbjerg

Hovedbestyrelsesmedlem 
Gitte Nørgaard Nielsen 
Holmbladsgade 70 
2300 København S

Generalsekretær/CEO 
Gitte Seeberg 
Svanevej 12 
2400  København VN

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

Fhv. politidirektør 
Hanne Bech Hansen 
Nordkrog 31 
2900 Hellerup
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Landsdommer 
Hans Henrik Brydensholt 
Heibergsgade 18, 4 th. 
1056 København K

Direktør  
Hans Jørgen Jensen 
Egholmvej 15 
2830 Virum

Direktør  
Helge Barnewitz 
Svalevej 2 
3400 Hillerød

forhenværende borgmester  
Henrik Holmer 
Kalvehave Mark 12 A 
4771 Kalvehave

Direktør  
Ib Bjerring Nielsen 
Hvidsværmervej 40 
2610 Rødovre

Regionsmedlem 
Abbas Razvi, B 
Emtedalen 34 
2730 Herlev

Fhv. Sekretær Vanførefonden 
Inge Moustgaard 
Skolekrogen 32 
3500  Værløse

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

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

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

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

Professor  Kai Lemberg 
Sundvænget 9 
2900 Hellerup

Direktør  
Kaj Dreijer 
Digevej 22 
4872 Idestrup

Adm. chef   
Karl Vilhelm Nielsen 
Sandagerhusvej 107 
3100 Hornbæk

Ældrerådsformand 
Kirsten Feld 
Algade 39 3. tv 
4000 Roskilde

Tidl. regionsrådsformand 
Kristian Ebbensgaard 
Ærøvej 21 
4600  Køge

Landsformand  
Lone Møller 
Blekinge Boulevard 2  
2630 Taastrup

Direktør  
Lene Jensen 
Blekinge Boulevard 
2630  Taastrup

Direktør  
Mette Holst 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup

Journalist  
Mogens Gyde 
Ørnebakken 68 
2840 Holte 

Direktør  
Mogens Wiederholt 
Blekinge Boulevard 2  
2630 Taastrup

Fhv. Kommunikationsdirektør  
Nels Petersen 
Kalvebod Brygge 1-3 
1780 København V

Fhv. rigsantikvar  
Olaf Olsen Strevelshovedvej 2, Alrø 
8300 Odder

Direktør  
Orla D. Andersen 
Dronningens Tværgade 46,4-6 
1302 København K
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Fhv. borgmester  
Ove E. Dalsgaard 
Egebjerghuse 32 
2750 Ballerup

Direktør  
Peter Leschly 
Udbyhøjvej 107 
8930 Randers NØ

Centerleder for DUKH 
René Skau Björnsson 
Lykkenshøj 66 
8220  Brabrand

Fhv. minister 
Sonja Mikkelsen 
Junivej 35 
8210 Århus V

Overlæge, dr.med. 
Steen Bach Christensen 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø

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

Fhv. amtsborgmester  
Søren Eriksen 
Kalundborgvej 6 
4281 Gørlev

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

Koncerndirektør 
Tue Byskov Bøtkjær 
Foss Alle 1 
3400  Hillerød

Fhv. generalmajor  
Ulf Scheibye 
Plantagekrogen 5 
2950 Vedbæk

Socialrådgiver 
Viggo Rasmussen 
Horndrupvej 13 
8660 Skanderborg



Vedtægter



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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Vanførefonden, Sekretariatet
Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V  •  Tlf: 33 13 48 38

info@vanfoerefonden.dk  •   www.vanfoerefonden.dk     

Vanførefonden


