
 
 

 
Beretning for året 2006 

19. april 2007 
 
At der nu igen er gået et år, er næsten ikke til at fatte. At det er 8. gang jeg skal aflægge 
bestyrelsens beretning er mig en stor glæde.  
 
Det er en stor glæde at have set foreningen vokse, fra ingenting. Derefter i år 2001 at opfylde 18 
ønsker og derefter at opfylde mellem 100 og 120 ønsker årligt.  
 
Det er dejligt at kunne se tilbage på et år med et godt aktivitetsniveau. Det blev således i 2006 til 
114 ønsker og foreningen er derved nået op på at have opfyldt 565 ønsker til dato. Det er på den 
ene side 565 ønsker for meget, men da vi i vort samfund ikke kan undgå livstruende sygdomme, er 
det glædeligt at vi har haft muligheden for bringe lidt magi ind i så mange familier og forhåbentligt 
have lyst lidt op i deres ellers triste situation.  
 
Som mange af jer sikkert har erfaret, så er det at opfylde ønsker er ret bekosteligt affære. Derfor er 
det vigtigt for foreningen at dens historie bliver fortalt til så mange mennesker som muligt. Men når 
dette er sagt, er der stor grund til at lade en stor tak tilflyde medlemmernes for deres opbakning. 
 
Mange har ud over kontingentet sendt et ekstra beløb, dette har været medvirkende til, at vi har 
kunnet opretholde niveauet med opfyldelse af ønsker. Dertil kommer at mange af vore medlemmer 
også agerer som foreningens ambassadører og er medvirkende til at endnu flere melder sig ind i. 
Dette glæder os meget i bestyrelsen. 
  
I det forløbne år har der været en del arrangementer, som foreningen har deltaget i. Noget af det 
sidste som har fundet sted var en fodboldkamp mellem Vejle Boldklub og Horsens. 
 
I denne kamp optrådte Vejle spillerne i trøjer med Sydbanks og Ønskefondens loge på brystet. 
Overskuddet herfra har vi endnu ikke fået, men skulle være på den gode side af kr. 10.000,-.  
 
Kampen endte 0-0, synd at Vejle ikke vandt. 
 
Fodboldkampen vil blive fulgt op af et middagsarrangement for erhvervslivet i Vejle.  
 
Vi deltog også i DI-BA banks aktionærmøder. Her havde banken opkrævet et beløb på kr. 50,- pr. 
kuvert. Dette var for at modvirke at en del aktionærer tilmeldte sig uden at møde op. Med et stort 
spild af mad til følge. Det således indkomne beløb kr. 143.300,- blev doneret til landsforeningen 
Ønskefonden. 
 
Op til jul i 2006 blev der lavet et pilotprojekt, der blev solgt plast julestjerner i byerne Billund, Vejle, 
Grindsted og Rønne. Det må siges at projektet var en succes. Det gav mere end kr. 150.000,-. 
 
Stjernerne blev solgt under sloganet Tænd en stjerne for et sygt barn. 
 
Der har været røster fremme om at gå i gang i løbet af eftersommeren og sælge plast stjerner over 
hele landet.  
 
Også op til jul i 2006, var der firmaer som sendte et beløb foreningen. Et beløb svarende til det 
som forretningsforbindelsernes tidligere fik julegaver, samt en hilsen om at dette var sket. 
 
I Oktober måned var vi inviteret til festmiddagen i forbindelse med Inner Wheel’s årsmøde, tænk 
der var 350 pænt klædte damer og så undertegnede. Det var en oplevelse og ikke mindst da 
beløbet fra årsindsamlingen kr. 178.000,- blev overrakt.  
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Tidligere i oktober måned havde foreningen fået tildelt en stand på Invest 2007 i en 
Investeringsmesse i København, hvilket vi takkede ja til. Det var ikke den helt store succes, men vi 
fik da en del respons. 
 
I november var Danny Liebermann fra Florida på besøg i København. Danny har i nogle år om 
sommeren turneret rundt i Europa med et skoleband. Dette band giver koncerter i forskellige byer. 
I juni 2008 er det planlagt at Danmark kommer med på kalenderen. Danny og jeg har foreløbig 
aftalt en koncert på Rådhuspladsen i København og en foran Rigshospitalet. I forbindelse med 
koncerterne opfylder medlemmer af bandet et eller flere ønsker for børn. 
 
Detailplanlægning ikke klar endnu, men der er bl.a. aftalt at der gerne må optræde danske 
musikere / sangere sammen med bandet, blot bandet på forhånd får at vide hvilke numre der skal 
spilles. 
 
I foråret blev der afholdt »Pub fodbold« i Århus, med Cockney Pub og Mike Wilson som Primus 
Motor. Et arrangement som gav et pæn overskud. 
 
Som det sikkert huskes, måtte bestyrelsen i 2005 konstatere en ret stor indtægtsnedgang, som 
sandsynligvis skyldes den ekstraordinære store aktivitet visse organisationer udviste p.g.a. årets 
store naturkatastrofer. 
 
Heldigvis har det vist sig at omkostningerne til Ønskefondens administration er næsten i ro og som 
det vil fremgå af kassererens beretning, kan resultatet for 2006 betegnes som absolut 
tilfredsstillende, idet sidste års underskud blev vendt til et overskud. Dette endda i et år hvor der er 
brugt lidt ekstra på de frivillige medarbejdere.  
 
Der blev f.eks. afholdt et to-dages møde for koordinatorer og bestyrelse. Der blev holdt møder i 
september / oktober for alle frivillige, for at knytte dem så tæt til bestyrelsen som muligt. 
 
I bestyrelsen er der vedtaget en plan, der uddelegerer kompetence og ansvar i foreningen, hvilket 
efter dens opfattelse er en betingelse for en videre udvikling af Ønskefonden. Det er hensigten på 
længere sigt at foreningen får et fast bemandet kontor / sekretariat, således en stor del af det 
daglige arbejde kan tages fra formanden.  
 
Ligeledes vil vi gerne have nogle effektive fundraisere i gang, da fundraisingen i 2006 ikke nåede 
resultater som var ventet. Vi skal have intensiveret fundraising i 2007 og fremover. 
 
Vi har som tidligere lovet udsendt to nyhedsbreve til medlemmer og bidragsydere, for dette skylder 
vi stor tak til Print Nord, der som tidligere Bjørns Bogtryk og Offset i Hjørring har været behjælpelig 
med layout og trykning uden betaling.  
 
Bechs Distribution i Hedehusene, har uden beregning sørget for pakning og udsendelse af 
Nyhedsbreve, tak til dem for dette. 
 
Vi holder stadig til i de lokaler som Danske Bank har stillet rådighed for os i Knebel, hvor en 
donation betaler huslejen og foreningen betaler dog lys, vand og varme.  
 
Ligeledes stiller Skodaforhandlerne i Ballerup, Glostrup, Roskilde og Valby stadig en Skoda 
Octavia til rådighed, sammenholdt med øvrige sponsorater til bilen, betyder at udgifter til autodrift 
kun består i udgift til brændstof. 
Tak til Mols-Linien for at de lader os komme gratis mellem Jylland og Sjælland.  
 
Det skal bemærkes, at foreningen ikke betaler løn eller vederlag udover 11 timer ugentlig for 
kontorassistance. Så landsforeningens aktivitet udføres således fuldt ud på frivillig basis af vore 
meget engagerede medarbejdere, hvis motivation alene består i at opleve glæden ved arbejdet for 
Ønskefonden.  
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Det årlige kontingent har siden stiftelsen, i 1999, andraget kr. 100,- kr., da alt andet i vort samfund 
er steget i mellemtiden, vil bestyrelsen derfor indstille generalforsamlingen, at kontingentet for 
2007 og fremover forhøjes til kr. 200,- årligt. 
 
Et andet væsentligt punkt på dagsordenen er valg af medlemmer til bestyrelsen og til suppleanter. 
 
En stor tak til alle medlemmer og bidragsydere, som er grundlaget for at foreningen har kunnet 
opfylde de mange ønsker, det er blevet til.  
 
En stor tak til alle frivillige, uden Jeres store indsat med at omsætte midlerne til ønsker ville det 
ikke have været muligt at få Ønskefondens mission udført og mange børn ville ikke have oplevet 
glæden ved at få et højeste ønske opfyldt. 
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, uden deres hjælp havde 
foreningen sikkert ikke eksisteret i dag. 
 
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 
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