Landsforeningen Ønskefondens formål er
at opfylde ønsker for børn og unge
mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider
of en alvorlig sygdom af livstruende karakter.
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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2010 for
Ønskefonden.
Årsrapporten aftægges i overensstemmelse med god regnskabsskik for fonde og visse foreninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bittede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2010.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegøretse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generatforsamtingens godkendelse.

Odense, den 9. april 2011

.

Bestyrelse:

Kenneth V. Mortensen
Formand

Lar T isted
Næstformand

IVan Kristiansen

Henrik Junk
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne i Ønskefonden

Vi har revideret årsregnskabet for Ønskefonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010,
omfattende tedelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og batance.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledetsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab efter god regnskabsskik i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontrotter, der er relevante for at udarbejde og aflægge et
årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejt, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder under hensyntagen til de særlige
regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger. Disse standarder kræver, at vi lever
op til etiske krav samt plantægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed
for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejtinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderin-gen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser etter
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens
udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen tit, om den af tedelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af tedelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattetse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækketigt og egnet som grundlag for vores
konktusion.
Revisionen har ikke givet anledning tit forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige ikke
erhvervsdrivende fonde og foreninger.
Hjørring, den 9. april 2011
autoriseret revisionsaktieselskab

aus uhlig
Statsautoriserdt revisor
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STATUS FOR ØKONOMI
På bundlinjen ses et overskud på ca. 141.000 kr. for 2010. For en forening som vores er bundlinjen dog
ikke interessant som i en erhvervsvirksomhed, selvom det som kasserer altid er nemmere at fremlægge
et regnskab med overskud. En forening som vores bør i stedet måtes på antallet af opfyldte ønsker, som
i 2010 er faldet med knap 18%.
Indtægter
På kontingentsiden er vores indtægter faldet med 4,1% fra 2009. Bidrag og sponsorindtægter er faldet
med 48,6%. Denne store nedgang er et resultat af, at der ikke har været et dedikeret fokus på
sponsorpteje i 2010. Dette btandt andet på grund af sygdom, der har gjort, at det ikke var muligt at
bruge samme store arbejdsindsats på området, som i tidligere år.
Dog er de manglende sponsorindtægter blevet opvejet af et bidrag, vi har modtaget som arv. Derfor er
den samlede indtægtsnedgang kun på 2,8%, hvilket dækker vores udgifter og lidt tit opsparingen.
Udgifter
Udgifterne til opfyldelse af ønsker er steget med 6,6%, trods 18% færre ønsker opfyldt i 2010 end 2009.
Dette skyldes en generel tendens hos ønskebørnene, hvor ønskerne bliver en smule større og dyrere år
for år, ligesom vores antal af rejseønsker er steget markant. Rejseønsker er væsentlig dyrere end de
øvrige ønsker. Gennemsnitsprisen for et ønske i 2009 var 10.516 kr. og i 2010 er det steget tit 14.480
kr. - en stigning på knap 38%.
Vores markedsføringsomkostninger ligger på et fortsat lavt niveau med 38.270 kr. i 2010. Det samme er
tilfældet for lokateomkostningerne, hvor vi i 2010 har anvendt kr. 11.652.
Administrationsomkostninger er steget fra 281.278 kr. tit 353.700 kr. Posten indeholder bl.a.
kørsetsgodtgørelse tit andre formåt end direkte ønskeopfyldelse, som er steget med 34% tit kr. 114.965.
Dette har efterfølgende fået bestyrelsen til at nedsætte den titbudte kørsetsgodtgørelse tit 2 kr. pr. km.
Renteindtægter er omtrentligt halveret, hvitket skyldes det generelt faldende renteniveau vi har set
det seneste år.
Vi har en kapital på 3.448.730 kr. Det er setvfølgetig en fornøjelse at vide, at man er økonomisk
velpotstret. Det vit være en endnu større fornøjelse, hvis vi sammen kan tære på denne kapitat ved at
hjælpe med at opfylde mange ftere ønsker i 2011, enten ved at sprede budskabet om vores organisation
etter ved aktivt at deltage i arbejdet.
Slutteligt bør det nævnes, at bestyretsen har taget action tit at få placeret vores økonomiske midter i
flere pengeinstitutter. Indskudsgarantien dækker op tit 750.000 kr. per kundeengagement. Vi forsøger i
fremtiden at tage højde for denne beløbsgrænse i vores indskud i hvert enkett pengeinstitut.

STATUS FOR REGIONERNE
Make-A-Wish Ønskefonden Danmark er i dag delt op i 16 regioner. Hver region har en regionskoordinator
samt en række frivillige. I att er vi omkring 100 frivillige på landsplan, som alle hjaelper med at opfylde
de ansøgninger, som kommer ind fra børn, der er ramt af en alvortig sygdom.
I 2010 opfyldte vi 104 ønsker. Et antal, som vi alle havde ønsket var lidt højere. Dvs. at det er ca. 2
ønsker i gennemsnit pr. frivittig, da vi altid er 2 frivittige om hvert ønske. Fordelingen af ønsker
regionerne imettem er dog meget forskellig. I år er det Storkøbenhavn (region 2), som har været
begunstiget med rigtig mange ansøgninger. Det har betydet, at vi har fået 7 nye frivittige i dette
område. Hvilket er særdetes flot. Denne region er nu oppe på i alt 15 frivillige. Desværre har vi også i
år sagt farvet til nogle af vores rigtig gode frivillige folk. Men når der er tale om frivittigt arbejde, vit
der også attid være nogle udskiftninger.
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En af årets store opgaver i regionerne har været at tittrække nye frivillige som erstatning for dem, der
har valgt at stoppe. Det viste sig at være en lidt vansketigere opgave i visse af regionerne. Så vi kan kun
opfordre tit, at hvis du kender nogen, som har lyst tit at give lidt frivitligt arbejde i Ønskefonden, så
hører vi meget gerne fra Jer på vores mailadresse: info@onskefonden.dk
Vi forsøger 1 - 2 gange årligt at samte alle de frivillige tit fættesmøder. Der afviktes møder 5 - 6
forskellige steder i Danmark, hvor de frivittige kan melde sig tit. En tæt kontakt og en tøbende dialog
med atte de frivittige er med tit at skabe et godt sammenhold, alle med samme fættes måt - at opfylde
ønsker. Vi kan i dag være stotte af at have et stærkt frivittigteam, der alle udfører et kæmpe arbejde
tit glæde for de syge børn.

STATUS PÅ ØNSKER
I 2010 fik vi 127 ansøgninger om opfyldelse af et ønske. Af disse ønsker, var der 23 ønsker, der ikke
kunne opfyldes, primært fordi barnet ikke opfyldte de kriterier, der er for af få et ønske opfyldt.
Desværre var der også enkette børn, der døde inden vi kom på besøg og kunne opfylde et ønske.
Børnene har mange forskellige ønsker - sådan var det også i 2010. Rejseønsker er fortsat meget
poputære, og 25 havde et ønske om at komme tit udtandet, heraf var 8 børn og deres famitier en tur i
Disney i Paris. I 2009 sendte vi 28 børn og deres familier tit udtandet, heraf 9 tit Disney. Vi kan se en
væsentlig nedgang i bærbare PC'ere. I 2009 vitte 22 børn gerne have en bærbar PC og 10 fik et
fladskærms-TV mod 12 bærbare PC'ere og 5 TV i 2010. Oplevelsesønsker kan også være andet end
rejser. Vi har også haft børn, der ønskede sig at være kok for en dag, opleve en koncert, møde en kendt
person etter en tur i Baboon City for alle klassekammeraterne. Af de mere speciette ønsker har vi i 2010
opfyldt tre "dyreønsker" - to børn fik en hest og et barn fik en hund.
Nogle af de syge ønskebørn er qua deres sygdom isoteret i meget lange perioder, og så er det godt at
kunne bygge med Lego, hvitket også har været et ønske i året der gik.
Når vi ser på fordelingen af ønskerne i de 16 regioner, vi har opdelt Danmark i, har der været flest
ønsker i Københavnsområdet (region 2). Her har 15 børn fået opfyldt et ønske. I region 3 har 13 børn
fået opfyldt et ønske. På Fyn (region 6) har 11 børn fået et ønske opfyldt og i Århus (region 12) har 8
børn fået opfyldt et ønske. På Bornholm har 1 barn fået opfyldt et ønske.

FREMTIDEN SER LYS UD...
Vi har i bestyrelsen brugt det meste af 2010 på at få skabt et fættes fundament mellem Ønskefonden i
Danmark og Make-A-Wish Foundation Internationat (MAWFI). En lidt paradoksat situation, idet vi har
haft et formett samarbejde gennem rigtig mange år, hvor vi har været en det af MAWFI. Situationen
kulminerede i foråret 2010, hvor vi stod ved en skillevej og skulte bestutte, om vi ville fortsætte med at
være en del af et internationalt samarbejde, elter om vi ønskede at trække os ud af samarbejdet, og
forblive en ren dansk organisation. Vi valgte, via to ekstraordinære generatforsamtinger i efteråret
2010, at forblive i et internationalt samarbejde med MAWFI. Vores konstituerede formand var selv i USA
sidste efterår tit MAWH 30 års jubitæum, og kan fortætte, at retationen mellem os er tillidsfuld og
bygger på gensidig respekt.
Tiden er nu kommet til at Make-A-Wish Ønskefonden Danmark skal se ind i fremtiden. Vi kan ikke leve i
og af fortiden. Vi skal naturligvis bibeholde og værdsætte vores "arv" og unikke karakteristika, som
bl.a. består i at vi for en stor dets vedkommende fungerer via frivilligt arbejde.
,

Som nævnt tidt tidligere i beretningen, så viste 2010 tidt af den skrøbetighed som Make-A-Wish
Ønskefonden også har. En skrøbelighed, der opstår, når en person som Erik Buus i særtig grad, er
ansigtet udadtit. Vores normale indtægter og donationer faldt med næsten 50 % sidste år, og antattet af
ønsker faldt med 18 %.
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Årsagerne er flere. For det første har Erik ikke været i stand til at være så synlig, som han plejer grundet sit helbred. For det andet, er der i disse år et stort fokus på social ansvarlighed - et fænomen,
der gælder i hele verden - med et fint ord "corporate social responsibility" etter forkortet "CSR".
Kampen for "opmærksomheden" over for donorer og sponsorer skærpes. Foreninger, der hjælper syge
børn, er i fuld gang med at skærpe og professionalisere deres profit udadtit. Det betyder, at kampen om
pengene bliver større, og kampen om at nå børnene bliver skærpet. Her har vi ikke helt fulgt med
tiden. Men det er enormt vigtigt for mig at stå fast, at Make-A-Wish Ønskefonden Danmark har en
berettigelse og har et formåt, der er helt unikt, og det skal vi tro på.
Formanden har derfor de sidste 2 1/2 måned arbejdet tæt sammen med et advisory board. En gruppe af
personer, der arbejder frivilligt for Make-A-Wish Ønskefonden Danmark, nøjagtig som vi alle gør det.
Det er 7 personer fra dansk erhvervstiv, samt 3 personer fra Ønskefondens region 2. Det var efter vores
mening vigtigt, at Make-A-Wish Ønskfonden Danmarks frivillige, også deltog i denne gruppe for at
forankre vores historie i gruppens fremtidige arbejde. Gruppen har netop fremlagt en Udviktingsplan
2011-2014, der blev godkendt i bestyrelsen for 14 dage siden. Planen går i alt sin enkelthed ud på, at vi
skal styrke vores interne og eksterne syntighed, herunder vores økonomi.
Missionen bliver fortsat at opfylde ønsker for børn i Danmark med tivstruende sygdomme med henblik
på at skabe håb, styrke og glæde.
Visionen bliver at sikre udbredetsen af Make-A-Wish Ønskefonden Danmark, så alle danske børn med
livstruende sygdomme får mutighed for at få et ønske opfyldt.
Vi har et mål om at opfylde 200 ønsker i 2014. Det er dobbett så mange som i 2010. Naturtigvis med en
økonomi, der kan understøtte dette måt.
Vores fælles værdier er:

•

Håb, styrke og glæde.
Omsorg, ærlighed, respekt og optimisme.
Professionalisme, integritet, seriøsitet.

Disse værdier gætder att arbejde, alle aktiviteter og personer, der udføres af eller er tilknyttet
organisationen, herunder medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer.
Vi har ingen tilknytning til politiske etter religiøse organisationer, ligesom foreningen ikke sketner i
forhold til køn, race, retigion, familiernes økonomi eller lignende.
Gruppen vit nu dele sig i mindre arbejdsgrupper og begynde at implementere de tittag, der er bestuttet.
Vi starter med en ny website inkt. alle de funktionatiteter, der er behov for. Vi nedsætter en
professionet marketinggruppe, der vit arbejde måtrettet med at beskrive vores "produkt" og
sponsorpotitik, herunder koncept for løbende Nyhedsbreve til medlemmer og alle vores sponsorer og
samarbejdspartnere. Dette er vigtigt, så vi kan få alle de positive historier ud i offentligheden via
presse, web, Facebook, TV etc. Vi vit nedsætte en professionel fundraising gruppe, der arbejder med at
søge midler fra diverse fonde, loger og organisationer inkl. sponsorater. Vi vil udarbejde et koncept for
World Wish Day i Danmark hvert år. World Wish Day afholdes i øvrigt overalt i verden den 29. aprit. Vi
vil danne et arnbassadørkorps, der kan bruges tit at skabe opmærksomhed omkring foreningen. Vi vil
arbejde på at fordoble antatlet af medtemmer via en masse medlemsgenerende aktiviteter (sociale
medier som Facebook, flyers, World Wish Day m.m.). Og endelig vit vi styrke kommunikationen mod
vores primære måtgruppe - de syge børn, og alle de steder, hvor vi kan nå dem. Vi vil fokusere mere på
bredden i de sygdomme, der kan accepteres i vores formålsparagraf. Vi har rigtig mange børn med
cancer, men der er rigtig mange andre sygdomme, vi også kan fokusere på.
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Kort fortalt starter vi med at få skabt det økonomiske fundament til at opfylde ønskerne, og derefter
fokuserer vi på at hæve antallet af ønsker. Vi vil også se på måden, vi alle arbejder på, såtedes at der
er de ressourcer og ikke mindst "værktøjer" og IT systemer, der kræves for at kunne opfylde 200 ønsker
årtigt. Vi vit se på hele vores organisation, og om der er behov for nye "funktioner" etter opgaver for
frivittige. Vi er sikre på, at vi sammen kan skabe rammer og opgaver for mange typer frivillige - også
frivittige i flere aldersgrupper.
Alle disse aktiviteter vit vi forsøge at etablere uden at belaste vores økonomi - d.v.s. via sponsorater og
samarbejdspartnere, der vil arbejde gratis for os.
Endelig håber vi også at kunne titrettelægge en begivenhed omkring vores 10 års jubilæum i august i år.
Bestyrelsens drøm er, at vi SAMMEN erobrer positionen som den danske organisation, der skaber håb,
styrke og glæde ved at opfylde ønsker for alle børn og unge ramt af tivstruende sygdom. Vi skat opleves
som den professionelle, men tille og fleksible, danske organisation, som er en del af en
verdensomspændende, professionel og succesfuld international organisation med mange års erfaring, og
som har hjulpet hundrede tusindvis af syge børn gennem årene til at føle håb, styrke og glæde.
Make-A-Wish tager udgangspunkt i børnenes egne ønsker med henblik på at skabe et frirum under
alvortig sygdom, og medvirke tit at øge chancerne for helbredelse ved at skabe positive føletser og
glæde.
Al kommunikation og att hvad vi gør, skal tage udgangspunkt i ønsket om at skabe glæde for børnene og
deres familier.
Sluttelig føler vi trang tit at rette en enorm stor tak tit alle vores medlemmer, frivittige og dejlige
bidragsydere; vi er meget taknemmetige for Jeres økonomiske støtte. Uden den havde vores arbejde
ikke kunnet lade sig gøre, og børnene - hvoraf en stor del glædeligvis stadig er i tive - vitte ikke have
opnået den glæde det er at få et af deres største ønsker opfyldt.
Ingen nævnt, ingen glemt, - vi takker alle for hjætpen tit vores arbejde.

Bestyrelsen for Make-A-Wish Ønskefonden Danmark
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Ønskefonden for 2010 er aftagt i efter samme regnskabs- og vurderingsprincipper som
foregående år.
De væsenttligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:
Indtægter
Indtægter vedrørende kontingenter indtægtsføres i det år de vedrører. Donationer og bidrag i øvrigt
indtægtsføres ved modtagetsen af midterne.
Omkostninger
I omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til tedelse og administration.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansiette indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansiette indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgøretsen med de betøb, der vedrører regnskabsåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles tit nominel værdi.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måtes til dagsværdi på balancedagen.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er mått tit nominet værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

2010

2009

kr.

tkr.

2.136.205

2.198

-1.506.275

-1.413

-150.034
-11.652
-163.985
0
-59.469
-14.218
-77.837
-78.660

-136
-16
-124
-8
-49
-19
-69
-85

-555.855

-506

RESULTAT FØR RENTER

74.075

279

Finansiette indtægter
Finansiette omkostninger

70.500
-3.869

133
-5

140.706

407

Note

INDTÆGTER.
OPFYLDELSE AF ØNSKER.
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Rejseomkostninger og møder
Bilens drift
Kontingenter
Konference
Porto
Administration

OMKOSTNINGER I ALT

ÅRETS RESULTAT

1
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

2010
kr.

2009
tkr.

0
50.342
50.342

14
101
115

388.586
388.586

489
489

DiBa Bank
Jyske bank
Danske Bank
Likvide beholdninger

2.286.921
653.632
105.368
3.045.921

1.438
1.350
55
2.843

AKTIVER

3.484.849

3.447

3.308.024
140.706

2.901
407

3.448.730

3.308

Anden gæld
Forudbetatte kontingenter fra medtemmer
Feriepengeforptigtelse
Kortfristede gældsforpligtelser

18.319
1.800
16.000
36.119

122
3
14
139

GÆLDSFORPLIGTELSER

36.119

139

3.484.849

3.447

Depositum husleje
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
Andre værdipapirer
Værdipapirer

PASSIVER
Egenkapital 1. januar
Overført af årets resultat, jf. resultatopgørelse
EGENKAPITAL

PASSIVER
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NOTER

2010
kr.
Indtægter
Kontingenter
Bidrag og donationer
Arv
Overskud ved arrangementer samt salg af handetsvarer
Bladputjen
Momskompensationsordningen
Tips- og lottomidter
Indtægter i alt

2009
tkr.

Note

1
195.000
942.844
844.532
9.728
16.828
39.566
87.707

203
1.835
0
25
16
32
87

2.136.205

2.198

Bidragsydere til Ønskefonden indenfor det sidste år
Alle som er opført på denne liste og på website har ydet min. kr . 1.000

Der er aprettet link til alle kendte websider

9. Sct. Georgs Gilde, Aalborg

Aase og Ejnar Danielsens Fond, Kgs. Lyngby

Advokatfirmaet John Larsen ApS, Næstved

Akva Waterbeds A/S, Ry

Akva Waterbeds, Ry

Alice & lb Matthiesen, Nr. Aaby

Anders Rubæk, Bandholm

Anonyme i Fredericia

Anonymt firma, Store Heddinge

APT ApS, Risskov

Arresøvej ApS Risskov, v/ Keld Poulsen

ArtPeople A/S, København

Aunslev Kirke, Nyborg

Baurs Offset ApS, Rødovre

Bo Hansen, Struer

Boet efter kaj Jensen, Solrød

Borumfonden

Brand af 1848, Sorø

Camilla Ldckberg, Stockholm

Carl Allers Etablissement A/S, København

Carsten Øxbøg, Frederiksberg

Chaufførklubben Rygaard Transport og Logistic A/S, Grenaa

Christian Drenge og Herretøj ApS, Hjørring

City Kiosken, Skjern

Dan Percussion, Odense

Danske Banks Fond

Dennis Lundtoft Thomsen, Nørresundby

Dorte,Enid & V. Carstensens Fond

Ensomme Gamles Vel, Frederiksbjerg

FOA, Frederikshavn

Fona, Hjørring

Foreignmedia Music, Pandrup

Frimurerlogen »Den Faste Borg ved Alssund«,
Sønderborg

Frimurerlogen »Frederik VII«, Hillerød

Frimurerlogen »Pentagrammet«, Viborg

Frimurerlogen »St. Michaek Slagelse

Gitte Steffensen, Grenaa

Glostrup Soroptimistklub

Hanne Bang Cosmetics, Kvistgård

Helge B. Larsen, Esbønderup

Henni H. Belter, Viborg

Henrik Olsen, Holbæk

lb Nielsen, Kalundborg

lb. H. Hansen, Kalundborg

Ingemar Fölth, Kungsängen, Sverige

Ingemar Fölth, Sverige

IT-Afdelingen A/S, Hørsholm

J. B. Lauridsen, Billum

J, og K. Wodschow, Vedbæk

Jens Kjellerup, Glostrup

Jesper Juhl Jensen, Struer

Jimmie K. Nielsen, Hørning

John Halborg Jensen, Ishøj

Johnson Controls, Milwakee

Jysk A/S, Brabrand

Kalundborg Y's Menette Club, Skat

Kim Horn Winther, Valby

Kurt Møller

Lady Chambers, Ikast

Leif Hede Nielsen, Horsens

Lej en regnskabschef, Valby

Lene Kirkebak Ovesen, Padborg

Lions Club Aabybro

Lions Club Aalborg Budolfi

Lions Club Aalborg Budolfi

Lions Club Fjends

Lions Club Fredensborg

Lions Club Kjellerup

Lions Club Møldrup

Lions Club Ramsø, Viby Sj.

Lions Club Skagen

Lions Club Skødstrup

Lions Club Sydthy »Liden Kirstem, Hurup Thy

Lions Club Tune

Lions Club - Brande

Lions Club, Børkop

Lions Club, Holstebro

Lions Club, Løkken

Lions Club, Sorø

Lions Club, Vadum

Lissi Christensen, Dianalund

Lissie Rubæk, Bandholm

Livingday, Vejle

Marianne & Flemming Nyhus, Kalundborg

Mols-Linien A/S, Ebeltoft

Nordbolig A/S, Tårs

Nørre Aaby Maskinfabrik A/S

0 & E, Organization & Execution ApS, Holte

Bidragsydere til Ønskefonden indenfor det sidste år
Alle som er opført på denne liste og på website har ydet min. kr . 1.000
Der er oprettet link til alle kendte websider

Odd Fellow Broderloge nr. 1 »Valdemar af
Danmark«, København.
Odd Fellow Broderloge nr. 115 »Koldinghus«,
Kolding
Odd Fellow Broderloge nr. 32 »Esbern Snare«,
Århus
Odd Fellow Broderloge nr. 43 »Entwisle«
Odd Fellow Broderloge nr. 51 »Heimdak
Odd Fellow Broderloge nr. 60 »Hammeren«,
Korsør
Odd Fellow Broderloge nr.92 »Kongeå«, Vejen

Odd Fellow Broderloge nr. 104 »Ethica«
Odd Fellow Broderloge nr. 30 »Vendsyssel«, Hjørring
Odd Fellow Broderloge nr. 39 »Sct. Kjeld«, Viborg
Odd Fellow Broderloge nr. 46 »Sjølumd«, Vordingborg
Odd Fellow Broderloge nr. 58 »Riberhus«, Ribe
Odd Fellow Broderloge nr. 90 »Morten Børup«, Skanderborg
Odd Fellow Ordenen, Den uafhængige Stor Loge for
Kongeriget Danmark I.O.O.F.
Odd Fellow Søsterloge nr. 13 »Fidelitas«, Nyborg
Odd Fellow Søsterloge nr. 40 »Ingeborg Spager«, Hjørring
Odd Fellow Søsterloge nr. 49 »Rosen«, Middelfart

Odd Fellow Ordenens Børnefond, København
Odd Fellow Søsterloge nr. 4 »Erica«
Odd Fellow Søsterloge nr. 48 »Perlen«, Korsør
Odd Fellow Søsterloge nr. 50 »Cassiopeia«,
Odd Fellow Søsterloge nr. 57 »Anne Marie«, Kalundborg
Bagsværd
Odd Fellow Søsterloge nr. 61 »Teresa«
Odd Fellow Søsterloge nr. 69 »Faklen«
Odd Fellow Søsterloge nr. 70 »Lærken«, Nykøbing
Odd Fellow Søsterloge nr. 71 »Modersmålet«, Vejen
Sj.

Odd Fellow Søsterloge nr. 72 »Vesterled«, Varde Odd Fellow Søsterloge nr. 73 »Karen Brahe«
Odd Fellow Søsterloge nr. 73 »Karen Brahe«,
Odd Fellow Søsterloge nr. 74 »Anne Hardenberg«, Haslev
Faaborg
Odd Fellow Søsterloge nr. 75 »Den Blå
Odd Fellow Søsterloge nr. 8 »Dronning Dorothea«, 6000
Anemone«, Maribo
Kolding
Odd Fellow Søsterloge nr. 85 »Ameria«, Esbjerg
Odder Udlejning
Ole Kirk's Fond
Pensionisternes samvirke, Aalborg
Pensionisternes Samvirke, Aalborg
Per Reichstein, Vejle
Pernille Alberg, Hvidovre
Personaleafdelingen Johnsons Control, Viby
Peter Lundorff, Hobro
Poul Næsby, Aalborg
Randsborg A/S, Børkop
Rasco A/S, Frederiksberg C
Revisionsfirmaet Flemming Hansen, Holbæk
Sankt Peder Næstved Inner Wheel
Scandræn ApS, Bandholm
Sct. Johannes Logen »St. Jørgen«, Kolding
Skive Kommune
Skive Taxa
Sonofon
SPAMfighter ApS, København
Susi og Peter Robinsohns Fond
Team Chicken
Toosbuys Fond, Bredebro
Tove & Flemming Røen, Ubby
Vibeke Houe & Kai Wisnewski, Hadersiev
Vincent Data,Lystrup
Viola Musik, Esbjerg
Vojens Ungdoms-og Fritidsefterskole
Y's Men's Club I Hobro

»Puritasklubben«, Odd Fellow Søsterloge nr. 35 »Puritas«,
København

