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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 støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre
vilkårene for fysisk handicappede i Danmark i over 60 år.
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Forsidebillede

Formandens beretning
Formand Pia Gjellerup
Vanførefonden bevilligede i regnskabsåret 2019 tilskud til i alt 38 projekter, og de samlede
uddelinger blev på 3.287.290 kr. mod sidste års 3.658.428 kr. I tilskuddet indgår personlegater til den gamle pulje ”Den gode oplevelse” og nye pulje, der træder i stedet for: ”Den gode
oplevelse i et fællesskab med andre” for i alt 400.000 kr. og Forskerprisen på 100.000 kr.

Velkommen til repræsentantskabets medlemmer
– og læserne af denne årsberetning.
Vi har i bestyrelsen valgt at tilrettelægge årsmødet på skriftlig vis, men dog indrettet efter det
mødetidspunkt, som allerede blev fastlagt og udmeldt for næsten et år siden. Dengang planlagt til
afholdelse i Nationalmuseets smukke festsal.
Sådan skulle det ikke blive, så nu må repræsentantskabets medlemmer nøjes med den skriftlige
udgave og med eget gode selskab og uden den
spændende og ofte bevægende uformelle del af
årsmødet og det hyggelige samvær efterfølgende.
Så allerede nu er der grund til at lade tankerne
vandre frem til næste år – på gensyn!
Årsberetningen dækker regnskabsåret 2019 – det
første år med regnskabsår, der følger kalenderåret – med de tilhørende bevillinger, som er den
ene hoveddel af opfyldelse af Vanførefondens formål: at støtte aktiviteter og indsatser til gavn for
mennesker med bevægelseshandicap. Herefter vil
jeg berøre den anden – de personrettede legater.
Og endelig vil jeg give et indblik i sekretariatets
og bestyrelsens virksomhed i 2019 med et strejftog ind i 2020
Uddelinger
Vanførefonden bevilligede i regnskabsåret 2019
tilskud til i alt 38 projekter, og de samlede uddelinger blev på 3.287.290 kr. mod sidste års
3.658.428 kr. I tilskuddet indgår personlegater til
den gamle pulje ”Den gode oplevelse” og nye
pulje, der træder i stedet for: ”Den gode oplevelse i et fællesskab med andre” for i alt 400.000
kr. og Forskerprisen på 100.000 kr.
Årets uddelinger fremgår af årsregnskabet, ligesom der i året løb er udsendt oversigter over uddelingerne til medlemmerne af
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Repræsentantskabet. Jeg vil i denne skriftlige beretning henvise hertil og dermed bryde traditionen med i den mundtlige beretning at nævne bevillingerne, som jo udgør en afgørende beskrivelse af Vanførefondens opgaveløsning.
Dog vil jeg nævne støtten til Dansk Handicap Forbund (DHF), som igen i år har modtaget en væsentlig støtte. I år lød uddelingen til forbundet på
1.145.000 kr., hvoraf midlerne er gået til forbundets kursus- og frivilligaktiviteter, folkemødet,
rejsetilskud til hjælpere samt Egmont Højskolens
gode sommerkurser, der giver deltagerne mulighed for at dyrke gamle og nye venskaber. DHF
har en anstrengt økonomi, men afdragsordningen
for pantegælden i Skt. Knudsborg overholdes, og
Vanførefondens parallelle eftergivelse betyder, at
vi nu ser frem til en lettelse af de økonomiske udfordringer for begge parter, når gælden er endeligt afviklet.
De personrettede legater uddeles i samarbejde
med Bevica Fonden. Vi har tilsammen afsat 1,2

mio. kr. til puljen ”Den gode oplevelse i et fællesskab med andre”, hvoraf de 600.000 kr. kommer
fra Vanførefonden. Vi har etableret tre 3-årige
rammeaftaler med Egmont Højskolen, Parasport
Danmark og Dansk Handicap Forbund, hvortil ansøgningerne også skal sendes.
Egmont Højskolen uddeler støtte til korte og lange
ophold på højskolen. Parasport Danmark anvender midlerne i puljen til at arrangere en uges
sportslejr i udlandet en gang om året. Turen følges op af hjælp til at gøre idræt til en del af hverdagen. Dansk Handicap Forbund anvender midlerne i puljen til at arrangere weekend- og ferieophold for familier og unge og administrer som en
mindre del af puljen enkelte personlegater.
Vanførefondens formue
Sammen med årsregnskabet er der udsendt en
række bemærkninger fra kassereren, Mogens
Gyde. Som det fremgår, er der sket en større bevægelse i formuen, som pr. 31.12.2019 udgjorde
139 mio. kr. Coronakrisen har givet store bevægelser heri, og det har allerede vendt lidt fra det
så værst ud, og formuen skulle gerne genvinde
sin styrke engang i anden halvdel af 2020. Men
der er al mulig grund til at holde buffere i kulissen.
Vanførefonden har tidligere på linje med andre
ikke erhvervsdrivende fonde haft udfordringer
med, at donationer fra arv og gaver skal tilgå den
bundne kapital, såfremt arvelader og arvegiver
ikke udtrykkeligt har beskrevet i sit testamente,
at arven eller gaven skal tilgå de frie midler til
brug for uddelinger. Folketinget har den 30. januar 2019 vedtaget en ændring i Fondslovens §
9. Ændringen betyder, at fondsbestyrelsen frem
over selv kan beslutte senest ved regnskabsaflæggelsen, at aktiver, som tilfalder fonden som
arv eller gave, skal anvendes til uddelinger eller
henlægges til fondens bundne kapital, hvis arvelader eller gavegiver ikke har angivet, hvad arven
eller gaven skal anvendes til.
Bestyrelsen har besluttet at lade disse aktiver,
som vi modtager med stor glæde og taknemmelighed tilfalde de frie midler til uddeling. Aktuelt
har det i 2019 ikke drejet sig om større beløb,
men lidt har bestemt også ret – pengene rækker
langt, når de bruges af ildsjæle over hele landet,
som ønsker at gøre en forskel for bevægelseshandicappede medborgere.
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I øvrigt vil jeg henvise til årsregnskabet og kassererens uddybende bemærkninger.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har igen i år haft et godt og frugtbart
samarbejde, hvor alle har deltaget aktivt og med
stor flid i fællesskabet til glæde for formålet. Der
har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2019. Her
har vi også drøftet uddelingen af Vanførefondens
Opmuntringspris, som vi imidlertid nu har valgt
ikke at uddele i år, idet der så til næste år uddeles to portioner.
Jeg vil i allerhøjeste grad også her på skrift sende
min varme tak til kollegerne i bestyrelsen. Vi har
et fint og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi hver bidrager med særlige indsigter og kompetencer, og
vi bruger dem gerne for at berige drøftelserne og
kvalificere beslutningerne.
Sekretariatet
Sekretariatets arbejde har været præget af to
store forandringer – dels har vi skiftet administrationschefen, hvor vi nu har Pernille Hede Fjellander, som allerede har gjort et fint arbejde for os,
dels har vi sammen med to andre af de mindre
fonde flyttet ud af Fondenes Hus til ”Fondenes lejlighed” i Linnésgade. Vi kan i disse nye rammer
optimere udbyttet af at være tæt sammen med
andre med en række tilsvarende opgaver/udfordringer, som vi kan trække på hinanden i løsningen af. Med afslutningen af flytningen pr. 1. april
2020 har vi tilbagelagt et travlt og omskifteligt
(og dyrt) år, selv om der i hvert tilfælde er handlet omhyggeligt og forsvarligt.
På gensyn til rigtigt årsmøde i 2021!

Vanførefondens Forskerpris
Professor, dr.med Bjarne Møller-Madsen er modtager af Vanførefondens
Forskerpris 2020
Vanførefonden indstiftede i 1994 Forskerprisen.
Prisen er på 100.000 kr., og den overrækkes
modtageren ved fondens årsmøde. Fonden uddeler prisen til en forsker, som gennem sin forskning
bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske
handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser
eller 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.
Ole Simonsen, formand for Vanførefondens priskomite, var på fondens vegne glad for at kunne
uddele prisen. I sin tale sagde han bl.a.:
”Alle kan få et større eller mindre fysisk handicap,
og op igennem tiden har der været gjort en
kæmpe indsats for forebyggelse, undersøgelse og
behandling på dette område.
Danmark har en stolt tradition på dette felt fx
Hans Knudsens initiativ i 1872 til dannelse af
Samfundet og Hjemmet for Vanføre, af SAHVA og
til opførelse af de Ortopædiske Hospitaler, der var
helt enestående på det tidspunkt, de blev oprettet. Det samme var etableringen af Vanførefonden
i 1955 med Viggo Kampmann som stifter og fondens første formand. Formålet var og er at støtte
fysisk handicappede, hvor det offentlige ikke slår
til, men også til innovation og forskning. Ikke
mindst
Forskerprisen, der fra dens indstiftelse i 1994 har
til formål at prise personligt de forskere, der gør
en særlig indsats for forskningen vedr. forebyggelse, behandling og formindskelse af de ulemper
et fysisk handicap medfører.
Hvert år opmuntrer Vanførefonden de højere læreanstalters og universiteternes ledelser til indstilling af den eller de forskere, som de synes har
gjort sig særligt fortjent. Hvert år kommer der
mange gode forslag. Vanførefonden vil gerne
takke for de særdeles velmotiverede indstillinger,
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Bjarne Møller-Madsen
Årets vinder er professor i Børneortopædi ved Århus Universitetshospital. I sin indstilling fremhæver dekan Lars Bo Nielsen, bl.a. således;
”Bjarne Møller-Madsen bliver indstillet for sit mangeårige kliniske virke for børn og unge med fysiske handicap og forskning her. Forskningen har
rod i både basalvidenskab, translationsforskning
med fokus på rørknoglers vækstskive og klinisk
forskning med fokus på smertemonitorering og
funktionsbevarende kirurgi hos børn med svære
fysiske handicaps.
Bjarne Møller-Madsen blev udnævnt til klinisk professor i børneortopædi i 2007, hvor han fortsatte
sit fokus på at skabe bro mellem universitet og
hospital til gavn for patienter og kolleger. Han har
ud over forskning også stor erfaring med undervisning og internationalt arbejde. Han har bl.a.
som præsident for European Paediatric Orthopedic

Society (EPOS) og formand for internationale uddannelseskomitéer i ortopædkirurgiske selskaber
og føderationer udformet et curriculum for uddannelse af kommende specialister i børneortopædi.
Formand for priskomitéen Ole Simonsen og formand for Vanførefonden Pia Gjellerup ønskede
prismodtageren stort tillykke og gav skriftligt udtryk for, at det var en stor glæde og ære for Vanførefonden at overrække Bjarne Møller-Madsen
prisen.
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LÆS MERE
Du kan læse mere om Vanførefonden på www.vanfoerefonden.dk
Her kan du også se fondens seneste regnskab.

Vanførefonden
Linnésgade 18, 1. sal, 1361 København K
Tlf.: 39 64 02 00 - info@vanfoerefonden.dk
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