
 
 

 
Beretning for året 2007 

13. april 2008 
 
Det er mig en kær pligt at skulle aflægge beretning for det forløbne år. Det er nu 9. gang, jeg skal 
gøre dette, og det viser, at der er liv i idéen som blev bragt til landet i 1999. 
 
Dertil kommer at det for mig er dejligt at gennemleve tiden fra dengang landsforeningen var en 
drøm og et håb om at få den op at stå, og dermed gøre en masse børn overraskede og glade.  
 
Ønskeopfyldelse for børn som lider af en sygdom af livstruende karakter.  
 
Dette er siden første ønske blev opfyldt i august 2001, blevet til 659 opfyldte ønsker. 
 
Et antal opfyldte ønsker, som på ingen måde har kunnet lade sig gøre, uden en entusiastisk indsat 
fra bestyrelse og de mange frivillige ud over landet – tillige med den store økonomiske hjælp fra 
medlemmer og donatorer.  
 
Det er jo egentlig også dem, som er Ønskefonden og ikke nogen enkelt person. 
 
Vi er oppe på 85 aktive frivillige på landsbasis. Dog har vi stadig områder i Danmark, hvor der 
mangler frivillige. 
 
Det er dejligt at kunne se tilbage på et år med et rimeligt aktivitetsniveau. Det blev ikke helt til det 
antal opfyldte ønsker, som vi havde lagt op til. Vi havde håbet på 170, men nåede dog op på 106 
ønsker. 
 
Hvad var så grunden til, at vi ikke nåede det mål, som bestyrelsen havde af forventning til ønske 
antal?  
 
Dette skyldes ene og alene, at vi ikke fik ansøgninger hertil. Vor økonomi kunne godt have klaret 
mere end 60 - 70 ønsker mere, end de opfyldte.  
 
Spørgsmålet vil derfor være, hvorfor kom der ikke flere ansøgninger?  
Dette kan vi ikke svare på, ud over at vi stadig må være temmelig ukendte i befolkningens øjne. 
 
Selvom jeg i tidligere beretninger har pointeret, at det er en bekostelig affære, at opfylde ønsker for 
børn og unge med en sygdom af livstruende karakter. Så må jeg i år sende en stor tak til 
medlemmer for opbakning og tilsendte beløb, til alle vore bidragsydere / donatorer.  
Ligeledes skal I have en stor tak for Jeres velvillighed til at gøre en indsat for disse børn og unge. 
 
En stor tak til alle frivillige for det store arbejde de har lagt i at få ønskerne til at gå i opfyldelse. 
 
Lidt om årets arrangementer. 
Sidste år nævnte jeg egentligt et par ting som rettelig hører til beretningen i år. Det var bl.a. 
fodboldkampen mellem Vejle Boldklub og Horsens, hvor der i pausen i kampen blev opfyldt et 
ønske. Dette kan ses på Ønskefondens webside, som et filmindslag. 
 
I forbindelse med DiBa Banks aktionærmøder, modtog Ønskefonden det beløb som aktionærerne 
havde betalt for at deltage i spisningen til aktionærmødet.  
 
Efterfølgende indbød DiBa os til samarbejde, da de kunne give os bedre vilkår end vor hidtidige 
bank kunne og dertil trykning af et større antal foldere årligt, endte det med at vi skiftede bank. 
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Cockney Pub, med Mike Wilson som Primus arrangerede igen »Pub fodbold« i Århus, hvilket igen 
gav et pænt overskud. 
 
Igen blev der afholdt »Anderace« i Vejle. Arrangørerne var atter JCI, som lavede et flot overskud til 
Ønskefonden. 
 
Vi var også involveret i tilblivelsen af en af TV2’s udsendelser - om et døgn i Danmark. 
 
Det omtalte projekt sidste år med at sælge stjerner til Jul, blev gentaget i 2007. Stjerneprojektet i år 
kom nok lidt for sent i gang, hvilket gjorde salgsperioden meget kort. Så der ligger nu stjerner på 
lager, og vi kan så allerede nu begynde at overveje afsætning af stjerner i efteråret 2008.  
 
2007 blev også året hvor vi blev tilbudt en sang og melodi til Ønskefonden. Dette tilbud endte med 
at blive til en hel CD med titlen »Send et ønske«. Laif Møller Lauridsen og Lise Bro var de ledende 
kræfter under tilblivelsen af CD’en. 
 
CD’en blev udsendt med Nyhedsbrev nr. 2, og der var mange medlemmer, som sendte et bidrag 
for CD’en. Vi kan nu håbe på at rigtigt mange vil sende et ønske via giro 413 med en af melodierne 
fra CD’en. Også salg af CD’en kan fortsættes i dette år. 
 
I årets løb er det blevet til adskillige foredrag om Ønskefonden rundt om i landet - mellem 40 og 50. 
Derudover har vi været til en del receptioner, hvor vi er blevet betænkt med flotte donationer. 
 
I september måned havde bestyrelsen et møde med koordinatorerne, som gav alle noget at tænke 
over, og også mange gode idéer at arbejde videre med.  
 
Lidt om den administrative del af Ønskefonden og frivillige støttefunktioner. 
1. oktober 2007 tiltrådte Lilian Bønsdorff arbejdet på kontoret - 11 timer ugentligt. Lilian afløste 
Brita, som var blevet tilbudt fuldtid, hos den arbejdsgiver, hvor hun havde været forud for 
ansættelsen hos os, og hvor hun havde en halvdags stilling. Brita havde været ansat siden 
1.oktober 2005. 
 
Lilian har haft meget travlt med at implementere Ønskefondens nye database system, et system 
som skulle gøre mange af de arbejdsgange som er i en forening, meget lettere og mindre 
bebyrdende. 
 
Samarbejdet med Lilian ser ud til at fungere fint og til alles tilfredshed. 
 
Der er kommet en ny deltidsmedarbejder på kontoret - Ivan, som er frivillig og ulønnet. Ivan skal 
tage sig af kontakten mellem kontoret og koordinatorerne. Primært omkring opfyldelsen af ønsker. 
 
Vi har som tidligere lovet udsendt to Nyhedsbreve til medlemmer og bidragsydere. For dette 
skylder vi stor tak til Print Nord, som har været behjælpelig med trykning uden betaling.  
 
Bechs Distribution i Hedehusene, har uden beregning sørget for pakning og udsendelse af 
Nyhedsbreve. Tak til dem for dette. 
 
Det lykkedes i 2007, at holde Ønskefondens administrationsomkostninger i ro, hvilket selvfølgeligt 
skyldes, at aktiviteterne udover kontorassistance fuldt ud varetages af en skare meget engagerede 
frivillige. En skare som er vokset til ca. 85, hvis motivation og entusiasme består i at opleve glæden 
ved arbejdet med at opfylde ønsker. 
 
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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Vi holder stadig til i de lokaler som Danske Bank har stillet rådighed for os i Knebel, hvor en 
donation dækker huslejen, dog betaler foreningen lys, vand og varme.  
Vi håber selvfølgelig på, at aftalen kan føres videre i 2008 – 09 o.s.v. 
 
Ligeledes er der stadig en Skoda Octavia til rådighed. Et forhold som nu har varet i seks år, og 
som alle håber på kan fortsætte. 
 
Mols-linien lader os stadig rejse gratis mellem Jylland og Sjælland, med bilen.  
 
En del firmaer sendte også op til Julen 2007, det beløb som de tidligere gav kunder i »Julegave«. 
Kunderne fik i stedet en julehilsen og besked om at beløbet for julegaven gik til Ønskefonden. 
 
Det skal atter 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.  
Selvom vi ikke nåede bestyrelsen mål i antallet af opfyldte ønsker, kan vi med god ret sige, at vi 
har bragt magi til et stort antal børn og unge, ved at have opfyldt deres højeste ønske.  
 
Hvert eneste år er der i hundredvis af familier, som får at vide at deres børn lider af en livstruende 
sygdom. Heldigvis overlever mange af dem, efter lange og svære behandlinger. Andre, som ikke 
helbredes, får en tålelig tilværelse. Begge dele takket være fremskridt i den medicinske verden. 
Andre derimod taber kampen. 
 
Vi kan ikke lægge dage til børnenes liv, men vi kan give liv til deres dage. 
 
En drøm som bliver virkelighed, kan skabe et rum af glæde og håb, og måske endda være med til 
at give det skub der skal til, for at blive rask. 
 
Uden medlemmer, fundraiser og bidragsydere, var der ingen midler til at opfylde ønsker. Uden de 
frivilliges arbejde med at omsætte midlerne til ønsker, ville det ikke have været muligt at få 
Ønskefondens mission udført og mange børn opleve glæden ved at få et højeste ønske opfyldt.  
 
En stor tak til alle i bestyrelsen, frivillige, medlemmer, fundraiser og bidragsydere, som alle er 
grundlaget for at foreningen kan opfylde ønsker.  
 
Dette leder mig frem til at underrette om, at vi senere i dag skal have valg til bestyrelsen, og at det 
forventes, at de nye bestyrelsesmedlemmer må påregne, at der ligger et stort stykke arbejde foran 
dem. Et arbejde - som vil medføre mange møder. 
 
 
Tak til alle. 
 
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


