Beretning for året 2008
1. april 2009
Endnu en gang velkommen til landsforeningen Ønskefondens generalforsamling, atter er det min
opgave at aflægge beretning og det er mig en kær pligt, da dette tvinger mig til at gennemleve
årets gang.
Selvom Ønskefonden ind imellem betyder hårdt arbejde, så giver udfærdigelsen af beretningen
mulighed for at reflektere over årets gang. Det giver mulighed for at tænke over de mange gode
stunder der har været i mødet med bestyrelseskolleger, frivillige og de mange som støtter vort
arbejde.
Den 24. april i år er det 10 år siden landsforeningen Ønskefonden blev stiftet, dette har også været
noget jeg kunne glæde mig over.
At vi kan runde dette lille jubilæum, er et bevis på at idéen om at opfylde ønsker for børn og unge
mellem 4 og 18 år, der bor i Danmark, børn som lider af en sygdom af livstruende karakter, har
været endog meget levedygtig og lever i bedste velgående.
Det er også med glæde at jeg kan konstatere at såvel bestyrelsen og frivillige atter i årets løb har
arbejdet på at forfølge foreningens mission, nemlig at skabe mulighed for, at så mange børn og
unge som muligt kan få et højeste ønske opfyldt, selvom vi ikke nåede målet som vi i bestyrelsen
havde sat os, at opfylde 150 ønsker i 2008.
At vi ikke nåede dette, skyldes ene og alene at vi ikke fik så mange ansøgninger og det undrer
sikkert os alle at vi ikke får så mange ansøgninger, især da vi alle ved at der hvert år er mange
familier som får beskeden at deres barn er diagnosticeret med en alvorlig sygdom af livstruende
art.
En læge på Rigshospitalet har indirekte bekræftet min teori om at der er mere end et par tusinde
børn i landet som opfylder kriterierne og en ledende sygeplejerske på et af
universitetshospitalerne, mener ikke at et par tusinde forslog. Altså er børnene der, så spørgsmålet
er, hvad skyldes det at vi ikke så mange ansøgninger?
Men når dette er sagt, kan vi dog se tilbage på et år med er rimelig aktivitet og vi nåede dog at
opfylde ønsker for 108 børn og unge. Hver gang er en drøm forhåbentlig blevet til virkelighed, har
skabt et rum af glæde og håb.
Ja! Måske endda måske været med til at give det skub der skal til for at blive rask. Fordi vi i
Ønskefonden arbejder hen imod, at ønskerne skal opleves som et fantastisk øjeblik i det syge
barns liv. Ud fra devise: »Vi kan ikke lægge dage til børnenes liv, men vi kan give liv til deres
dage«.
Der er selvfølgeligt også nogle i år som har søgt som ikke har fået et ønske opfyldt. Den
overvejende del fordi de ikke opfyldte kriterierne for en alvorlig sygdom og nogle enkelte vi
simpelthen ikke nåede, fordi deres sygdom pludseligt forværredes med ekspresfart.
For lige at vende tilbage til det forholdsvis lave antal ansøgninger, her nævnes det ofte at dette
sikkert skyldes manglende kendskab i befolkningen om vor eksistens, men her gør vore mange
frivillige en stor indsats for at synliggøre og fremme kendskabet til foreningen og dens arbejde,
gennem omtale af gennemførte ønsker og øvrige aktiviteter i TV, aviser, ugeblade etc. For at gøre
oplevelsen større for børnene, forsøger vi at få kendte personer som fodboldspillere, kunstner,
skuespillere o. lign. til at deltage i afleveringen af ønsket. Disse stiller ofte op uden omkostninger
og opnår som alle andre belønningen gennem at opleve barnets glæde i det overraskelsens
øjeblik, hvor ønsket afleveres.
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Dette giver også større opmærksomhed, set med mediernes øjne.
Derudover har vi fra bestyrelsen fået fremstillet en ny folder, som henvender sig til familier med
børn som lider af en livstruende sygdom og hvor de blot skal udfylde et i folderen integreret skema.
Folderen er på universitetshospitalernes børneafdelinger, dette har sat lidt gang i ansøgningerne,
men endnu ikke nok.
Vi går i det kommende år i gang med opsøgende arbejde overfor sygeplejerskerne på sygehusene
og håber at dette vil kendskabet og antallet af ansøgninger.
Vi kan i denne forbindelse glæde os over de store fremskridt i den medicinske verden, som
bevirker at mange flere af børnene overlever, dog efter lange og svære behandlinger, nogle bliver
ikke helbredt men får en tålelig tilværelse. Men der er stadig en del som taber kampen mod deres
sygdom.
Lidt om årets gang.
I årets løb har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Der er blevet ændret lidt på vor website og der ligger bl.a. i dag flere links til filmklip af ønsker.
Der kan sikkert være ting på siden, som kunne være anderledes og måske bedre, så skulle der
være nogen, af Jer som synes at der var ting der kunne ændres, har gode idéer til hvorledes
websiten kan forbedres, hører vi gerne herom.
Igen i år har jeg været en del rundt i landet for at fortælle om landsforeningen og dens virke. Dette
har på et eller andet plan skaffet mere kendskab til os. Derudover har det også skaffet midler til
ønskeopfyldelse.
Der har været en del receptioner, hvor vi er blevet betænkt med flotte donationer.
Den 15. maj indbød Egmont Serieforlaget til uddeling af årets Rasmus Klump pris i Kongens Have
i København.
Egmont Serieforlaget har siden 2007 har ejet Rasmus Klump-universet, ønskede at videreføre
traditionen, med uddeling af Rasmus Klump Prisen og i 2008 var det Bamse fra DR der skulle
modtage prisen og for første gang mødte Bamse, Rasmus Klump.
Modtageren af prisen, på Bamses vegne, var DRs dramachef Ingolf Gabold, som gav udtryk for at
de i DR var meget stolte over at modtage prisen.
Katrine Hauch-Fausbøll, udtalelse i forbindelse med modtagelsen af prisen. »Vi beholder stoltheden
og giver de 25.000 kroner videre til Ønskefonden, der opfylder ønsker for syge børn og unge mellem
4 og 18 år«.
Katrine Hauch-Fausbøll var medopfinder af Bamse og har foreløbig stået bag mere end 230
udsendelser med denne egoistiske, godsindede og gammelkloge Bamse, som også har givet det
danske sprog en vis fornyelse med ord som »tivertifald«, »molodi« og »værsesgo«.
Rasmus Klump Prisen er blevet uddelt siden 1998 efter ønske fra Carla Hansen (1906-2001),
enken efter skaberen af Rasmus Klump, Vilhelm Hansen. Formålet med prisen på 25.000 kr. er at
sætte et varigt minde for deres ægteskab og samarbejde.
Blandt de tidligere modtagere af Rasmus Klump Prisen er kronprins Frederik, Michael Laudrup,
Dansk Handicap Idræts Forbund og organisationen Red Barnet.
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I maj måned afhold SHAPE i Mons Belgien et Make-A-Wish arrangement, som vi fik glæde af,
således at vi fik midler til at opfylde 3 ønsker. SHAPE er en del af NATO. Vi har også i år modtaget et
pænt beløb herfra.
Også i maj måned indbød Rotary Chr. IV i Hillerød, atter til golfmatch til fordel for landsforeningen.
Matchen indbragte kr. 50.000
Cockney Pub, med Mike Wilson som Primus arrangerede igen »Pub fodbold« i Århus, arrangementet
gav atter et pænt overskud. Indbragte kr. 18.000
I juni måned var Danny Liebermann på besøg i Danmark. Danny er lærer på musiklinien på en stor
international skole i Florida. Derudover har han en fortid som bestyrelsesmedlem i Make-A-Wish
Foundation International.
Med sig havde han et band fra skolen på omkring 70 elever, samt lærere og forældre. Bandet afholdt
to koncerter på Rådhuspladsen i København lørdag og søndag, i forbindelse med koncerten lørdag
opfyldte medlemmer af bandet et ønske for et barn. (sort jernhest). Bandet gav tilskud til ønskets
udførelse.
I juli måned blev vi af de ansatte i Codan begavet med en flot donation kr. 124.531
I august afholdt Aalborg Vest Rotary en golfmatch til fordel for Ønskefonden kr. 33.675,00
Projektet med at sælge stjerner til Jul, blev gentaget i 2008, dog i mindre målestok, men gav dog et
pænt tilskud af midler. Vi har stjerner på lager, så der er allerede nu mulighed for at overveje
afsætning af stjerner i efteråret.
Igen i 2008 var der igen en del firmaer som sendte os et beløb, som tidligere var julegaven til
forretningsforbindelserne. Vi fik beløbet og kunderne en hilsen fra firmaet om at landsforeningen
Ønskefonden havde modtaget julegaven.
Lilian som blev ansat 1. oktober 2007, har haft meget travlt med at implementere Ønskefondens
nye database system, som ser ud til at gøre flere arbejdsgange, meget lettere. Samarbejdet med
Lilian fungerer fint og til alles tilfredshed og har fået udvidet sin arbejdstid fra 11 timer til 15
ugentligt.
Ivan, som også blev nævnt i forrige års beretning, kommer stadig og tager sig af kontakten mellem
kontoret og koordinatorerne. Et arrangement som ifølge udmeldinger fungerer til alles tilfredshed,
at det også har aflastet formanden en hel del er heller ingen skade til. Ivan arbejder frivillig og
ulønnet.
Senere i forbindelse med kassererens beretning, vil vi høre at det økonomiske resultat for 2008
betegnes som tilfredsstillende.
Det vil være sidste gang at Poul Erik aflægger beretning, idet han efter eget ønske ikke genopstiller
til bestyrelsen, for som han har sagt, vil han gerne overlade pladsen til en yngre.
Så kære medlemmer, i aften skal vi også have valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
og revisor. Så lad os se hvor meget yngre vi får den nye bestyrelse.
I den forbindelse vil vi komme til at tage stilling til et fremkommet forslag fra bestyrelsen om, at
Ønskefondens bestyrelse i den kommende periode ønskes ændret fra nuværende 7 medlemmer
og 2 suppleanter til 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Ændringen er tilladt ifølge vedtægterne.
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Forslaget er foreløbig kun for i år, og vil kunne ændres til 7 medlemmer på næste generalforsamling,
hvis dette ønskes eller vil være nødvendigt.
Baggrunden for forslaget er, at der i det forgangne år har Ønskefondens bestyrelse været på 7
medlemmer og 1 suppleant. Af disse blev de to af medlemmerne valgt i 2008.
Da der i aften afgår 3 medlemmer, vil vi skulle vælge 3 nye. Dette vil give en bestyrelse, hvoraf 2 kun
har siddet et år og derudover 3 helt nye, D.v.s. at ud af de 7 er der kun 2 med en længere baggrund i
Ønskefonden.
Med denne baggrund ønskes en periode med kun 1 helt ny i bestyrelsen, så der i dette år kan skabes
bedre effektivitet.
Vi må erkende, at det er meget vigtigt, at de som opstiller til valgene, er og vil være meget aktive i
det ret store arbejde, som det påhviler en arbejdende bestyrelse. Der bliver også tale om en del
mødeaktivitet.
Herefter vil jeg tillade mig at forgribe lidt kassererens beretning og meddele at det lykkedes
bestyrelsen i 2008, at holde Ønskefondens administrationsomkostninger i ro, hvilket selvfølgeligt
skyldes, at aktiviteterne udover kontorassistance fuldt ud varetages af en skare meget engagerede
frivillige, hvis motivation og entusiasme består i at opleve glæden ved arbejdet med at opfylde
ønsker. Samt det faktum at vi har fået meget hjælp fra forskellig side.
F.eks. har vi til de to udsendte Nyhedsbreve, som er sendt til medlemmer og bidragsydere, som vi
har lovet at udsende. Dem har Print Nord trykt uden beregning, Bechs Distribution i Hedehusene,
har uden beregning sørget for pakning og udsendelse af Nyhedsbreve. Tak til dem begge for
denne indsats.
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. Som nævnt i forrige års
beretning håber vi på, at aftalen kan føres videre i 2009 – 10 o.s.v.
Ligeledes havde vi indtil i december måned stadig en Skoda Octavia til rådighed, denne aftale med
de fire forhandlere som har kørt i 5 år ophørte, de ville alle gerne i gang med mere lokale tiltag og
det er da helt forståeligt.
Vi er meget taknemmelige for deres støtte i årerne der er gået.
Der arbejdes sammen med en repræsentant fra en autoimportør og en forhandlerkæde, om en
løsning, således at landsforeningen atter kan blive kørende.
Mols-linien har også i 2008 stillet plads til rådighed på overfarterne mellem Jylland og Sjælland,
med bilen.
Tidligere har jeg i mine beretninger nævnt, at de første 1½ år af foreningen liv, gik med at midler
for at kunne opfylde det første ønske. Dette ønske blev opfyldt den 2. august 2001.
Siden da, har vi indtil i dag nået at opfylde ønsker for mere end 770 børn og unge her i landet. Vi
kan vist godt tillade os at kalde dette for en succes.
Retfærdigvis bør det her nævnes at landsforeningen Ønskefondens succes ikke er nogen enkelt
persons fortjeneste, men et mix af initiativtageren, bestyrelsen og ikke mindst de mange frivillige
som har brugt mange timer på at tale med børnene og opfylde deres ønsker.
Uden den entusiastiske indsat fra alle de frivillige, samt den store hjælp der er strømmet til
foreningen fra dens bidragsydere, havde der ikke været muligt at opfylde så mange ønsker.
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Til slut skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle vore medlemmer og bidragsydere, I er det
økonomiske grundlag for at foreningen har kunnet opfylde de mange ønsker, det er blevet til.
Ligeledes en stor tak til alle de frivillige, uden Jeres indsats med at tale med familierne og børnene,
samt omsætte midlerne fra medlemmer og bidragsydere til ønsker, ville det ikke have været muligt
at få udført Ønskefondens mission og mange børn ville ikke have oplevet glæden ved at få et
højeste ønske opfyldt. Uden Jer havde landsforeningen Ønskefonden ikke eksisteret.
Til de afgående bestyrelsesmedlemmer:
Peter da vi for nogle år siden talte sammen om du kunne være interesseret i at være med i
bestyrelsen, sagde du at du godt ville være med, men ikke ville giftes med Ønskefonde. Heldigvis
for os blev det til et ægteskab. Det har vi andre i bestyrelsen været glade for.
Erik A, du har været med i en del år og har ydet en fin indsats, tak for det.
Poul Erik som har været med længst vil jeg sige stor tak for den indsats som du har ydet som
Ønskefondens rejsearrangør, et meget stor og vanskeligt arbejde. Derudover har du på forbilledlig
vis passet godt på foreningens penge, også i disse for bankverdenen så vanskelige tider. Dette har
medført at vi i dag har en rigtig god økonomi.
Til Jer alle tre, vil jeg sige det har været en stor fornøjelse og glæde at arbejde sammen med Jer
og kommet til at kende Jer. I vil blive savnet.
Til alle såvel de afgående og tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, tak til alle for et godt
samarbejde og deres store tålmodighed med mig. Uden Jeres indsats havde foreningen sikkert
ikke haft den fremdrift som den har i dag.
Skulle der være nogen som er blevet glemt, skal der også lyde en tak til dem.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
Tak.
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