Ønskefonden
Beretning
27. april 2006
Atter tid for en beretning om landsforeningen Ønskefondens virke i det forløbne år. Det er mig en glæde nu for
7. gang at skulle aflægge denne.
Hver eneste gang jeg har skullet lave bestyrelsens beretning, gennemlever jeg delvist hele landsforeningens
virke fra dens spæde start og op til denne dag. Jeg mindes tiden, hvor det hele var en drøm, et håb om at få en
levedygtig forening op at stå.
Glæden ved at se foreningen vokse fra at kunne opfylde 18 ønsker i år 2001 til nu at kunne opfylde mellem 100
og 120 ønsker om året.
Indtil i aften er det lykkedes at opfylde 461 ønsker. Det kan vist med god ret siges, at vi har bragt magi til et
stort antal børn og unge ved at have opfyldt deres højeste ønske.
I den forløbne tid har der været mange gode dejlige oplevelser, og jeg har mødt mange dejlige mennesker.
Udviklingen i antallet af opfyldte ønsker har selvfølgelig medført et administrativt forøget arbejdspres. For at
kunne følge med har det været nødvendigt at få noget kontorassistance, hvorfor vi pr. 1. november 2005
ansatte Brita til at hjælpe 11 timer ugentligt.
Når dette er sagt, er det rart at kunne konstatere, at det er lykkedes at holde Ønskefondens
administrationsomkostninger i ro. Dette skyldes, at aktiviteten udover ovennævnte kontorassistance fuldt ud
varetages af en skare meget engagerede frivillige. En skare som glædeligt er vokset til ca. 60 i årets løb, og
hvis motivation og entusiasme består i at opleve glæden ved arbejdet med at opfylde ønsker.
Desværre har vi i 2005 måttet konstatere en markant indtægtsnedgang ikke mindst fra bidragsydere. En
udvikling der måske må tilskrives en forøget aktivitet fra de store indsamlingsorganisationer som følge af årets
store naturkatastrofer. At opfylde ønsker er samtidig en ret bekostelig affære, vi har således her måttet
konstatere, at ønskernes pris er gået i vejret, ønskerne er blevet større og dyrere. Denne udvikling afspejler sig
jo også i årets regnskab.
Men når dette er sagt, har vi grund til at lade en stor tak tilflyde vore medlemmer for deres trofaste opbakning i
årets løb, hvor mange har sendt gaver i form af yderligere beløb ud over det årlige kontingent. Dette har været
medvirkende til, at vi har kunnet opretholde niveauet med opfyldelse af ønsker.
Uanset at landsforeningen Ønskefonden stadig er velkonsolideret, må vi imidlertid konstatere, at såfremt vi
fortsat skal kunne imødekomme et stigende antal ønsker fra syge børn, vil dette kun kunne lade sig gøre med
en kraftig stigning i de årlige indtægter. Derfor er det vigtigt, at vi får spredt kendskabet til Ønskefonden til så
mange som overhovedet muligt.
Vi er således glade for også at kunne takke vore medlemmer for, at de optræder som ambassadører for
landsforeningen. Dette har været medvirkende til at sprede kendskabet til Ønskefonden og dermed til, at vi har
kunnet opretholde et konstant medlemsantal, selvom en del er flyttet uden angivelse af nye adresser.
I årets løb er det blevet til adskillige foredrag rundt om i landet. Ud over at denne aktivitet har medført
adskillige donationer, har den også medvirket til et øget kendskab til Ønskefonden.
Den nuværende bestyrelse har i årets løb sammen med de frivillige med entusiasme og forpligtelse arbejdet på
at forfølge foreningens mission om at skabe mulighed for, at endnu flere børn og unge kan få et højeste ønske
opfyldt.
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Dette leder mig frem til at sige lidt om fremtiden for landsforeningen, hvor der i det forgangne år er blevet
taget hul på en tiltrængt fornyelse af bestyrelsesarbejdet, et arbejde som hidtil har været præget af en
amatøragtig entusiasme, og hvor jeg stadig er amatøren, men nu bakkes op af personer med en professionel
baggrund.
Vi står midt i ændringen, som begyndte med et to-dages seminar, et seminar hvor bestyrelse og
regionskoordinatorer arbejdede med problematikken omkring landsforeningens fremtid og fremtidige struktur.
Dette arbejde som netop er påbegyndt vil givet udmønte sig i en hel del ændringer i løbet af de næste par år.
Vi lægger i bestyrelsen stor vægt på, at denne proces gennemføres i et meget snævert samarbejde med de
frivillige og ikke mindst regionskoordinatorerne, alle skal vide hvor vi er på vej hen.
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at denne proces vil stille store krav til ressourcerne hos de enkelte
bestyrelsesmedlemmer, som må påregne, at der ligger et stort stykke arbejde foran dem, et arbejde som
sikkert vil medføre månedlige møder. For at eventuelle kandidater til bestyrelsesvalget kan have en mere klar
opfattelse af, hvad der kommer til at foregå i bestyrelsen, vil et af vore bestyrelsesmedlemmer Peter Mygind i
et efterfølgende indlæg skitsere tankerne for bestyrelsens fremtidige arbejde. Tanker som den nuværende
bestyrelse er enige i.
Landsforeningen er i år blevet indmeldt i Isobro, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, der har til
formål at styrke medlemsorganisationerne, fremme deres fælles interesser under hensyntagen til det enkelte
medlems selvstændighed og handlefrihed og at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af
indsamlingssektoren, således at medlemmerne på bedst mulig måde kan løse deres opgaver. Medlemskabet af
Isobro er vel nærmest at betragte som en blåstempling af Ønskefonden, et must såfremt vi skal have mulighed
for at komme i betragtning som bidragsmodtager i f.eks. DR’s programmer.
Vi er også netop blevet tilmeldt ”En God sag”. ”En God Sag” gør det gratis at støtte et velgørende formål, når
man handler via Internettet. ”En God Sag” har siden starten i 2004 indsamlet et betragteligt sekscifret beløb til
de tilmeldte hjælpeorganisationer, hvilket sker ved, at man som forbruger bestemmer, hvem man vil hjælpe,
og butikkerne man handler med så yder et bidrag til de pågældende organisationer.
Til fremtiden hører også, at Inner Wheel klubberne i Danmark har en årlig landsindsamling, og at den i år går til
Ønskefonden. Inner Wheel er en organisation for kvinder, hovedsageligt for hustruer til rotarianere. Vi var her i
konkurrence med en række andre velgørende organisationer. Det indsamlede beløb vil blive overrakt på Inner
Wheels landsmøde på Nyborg Strand i oktober 2006.
I årets løb har vi som lovet udsendt to nyhedsbreve til medlemmer og bidragsydere. For dette skylder vi en stor
tak til Bjørns Bogtryk og Offset i Hjørring for nært samarbejde, hvor Kai Stecher herfra har været behjælpelig
med layout og trykning uden betaling. Desværre er trykkeriet blevet solgt, så vi ved ikke, om vi skal ud for at
finde et nyt trykkeri til de kommende nyhedsbreve.
Vi har brug for assistance til trykning af vore foldere, dette er blevet udført uden beregning af Nordjyske
Stiftstidende. Nordjyske Stiftstidende har stoppet deres hjælp for denne gang, idet de synes andre også skal
have mulighed for hjælp.
Bechs Distribution i Hedehusene har uden beregning sørget for pakning og udsendelse af vore nyhedsbreve.
Post Danmark lavede desværre lidt rav i udsendelsen her i april 2006, således kom mange af nyhedsbrevene i
landsforeningens postboks, hvorfor vi følte os nødsaget til at udsende et ekstra brev med indkaldelse til
generalforsamlingen.
A1 Autofinans og Skodaforhandlerne i Ballerup, Glostrup, Ishøj, Roskilde og Valby har nu i nogle år stillet en
Octavia til rådighed for landsforeningen, og Mols-Linien har ladet os sejle gratis mellem landsdelene. Herved
har vi kunnet holde udgifterne nede til at komme rundt i landet og afholde foredrag samt udføre øvrige opgaver
som har været nødvendige.
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Danske Bank har siden sommeren stillet kontorlokaler til rådighed i Knebel. Det har ikke mindst for mig som
formand været en stor hjælp, men også muliggjort, at vi har plads til den tidligere omtalte kontorassistance.
Ole Kirks Fond har nu i nogle år sendt en årlig donation, hvilket vi har været meget glade for.
Op til Jul 2005 var der atter flere firmaer, der sendte os beløbet som de tidligere havde købt julegaver til deres
forretningsforbindelser for. Forretningsforbindelserne fik til gengæld en julehilsen fra firmaerne, hvoraf det
fremgik, at landsforeningen Ønskefonden havde fået et beløb at gøre godt med.
Vi er en stor tak skyldig for alle disse bidrag til Ønskefondens arbejde.
En stor tak skal også lyde til alle øvrige bidragsydere, som har været med til at skabe grundlaget for, at vi har
kunnet opfylde de mange ønsker. Uden Jeres bidrag havde dette ikke været muligt.
Ud over kontorassistancen har vi behov for nogle frivillige »hænder«, som har erfaring indenfor indkøb,
rejsebranche, fundraising og administration. Skulle nogen af disse bo i nærheden af Knebel, så vil der sikkert
også kunne være plads til dem i vore lokaler.
Vi skal også have fundet frivillige i de områder af landet, hvor vi mangler nogle hænder.
Vor webside er ikke helt up to date, her mangler vi en som kunne bruge lidt tid sammen med webmasteren.
Skulle nogen have tid og interesse for at hjælpe os på disse områder, er de meget velkomne til at kontakte
mig.
Til sidst vil jeg gerne takke alle frivillige for deres entusiastiske indsats. Uden Jer ville Ønskefondens mission
ikke have været mulig at få udført. Det ville ikke have været muligt at få midlerne omsat til ønsker, og mange
børn ville ikke have oplevet glæden ved at få et højeste ønske opfyldt.
TAK.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
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