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Årsberetning - 24. april 2003 

For 4. gang er det beskåret mig at skulle aflægge bestyrelses beretning. 
 
Det er dejligt når vi igen kan se tilbage på et år med et godt aktivitetsniveau. Vi kan efterhånden slå fast at 
landsforeningen Ønskefonden's navn er nu er ved at sætte sig fast i befolkningens bevidsthed. Dog er der 
stadig er områder af landet hvorfra vi endnu ikke modtager ønsker. I disse områder forsøger vi at få pressen på 
banen. 
 
Denne større bevidsthed omkring foreningen, har givet en ret stor foredragsaktivitet, rundt om i landet. Så det 
er blevet til mange indlæg i klubber, loger m.v. Ligesom der har været en del aktivitet omkring modtagelse af 
donationer. 
 
Sidste år nævnte jeg en evt. nedlæggelse af lokalforeninger. Dette er nu sket i Kolding, Bornholm, Hjørring og 
Holstebro. Lokalafdelingen i Ribe er under afvikling. Dette medfører at vi nu overalt i landet kører efter 
modellen med lokale koordinatorer, som bindeled mellem bestyrelse og frivillige. 
 
De første blev sat i gang i maj måned på Sjælland, det skete kort efter der var afholdt et møde med dem i 
København. Et møde hvor Tina og Ulrik Hemmingsen lagde lokalitet til, samt sørgede for at der var lidt 
forskelligt til ganen. 
 
Denne ændring har været en af årsagerne til at vi, siden forrige generalforsamling har nået at opfylde 64 
ønsker, således vi i alt har nået at opfylde 100 ønsker til dato. Det er i gennemsnit 2 om ugen i den tid vi har 
opfyldt ønsker. De allerfleste af ønskerne er nævnt i de udsendte nyhedsbreve i perioden. Vor website er ikke 
helt opdateret, idet jeg ikke har haft tid nok til også at få dette nået. 
Det er mit håb at jeg ret hurtigt efter denne generalforsamling kan få dette gjort. 
 
Det første ønske i 2002, var Jannik Andersen i Tersløse, ham som fik en scooter 30 på sin 16 års fødselsdag. 
Jeg nævnte ved forrige generalforsamling at Jannik havde fået tilbagefald og at hans prognose ikke er ret god. 
Jeg må desværre fortælle at Jannik afgik ved døden kort efter. 
Det første ønske som blev opfyldt efter forrige generalforsamling var i Nr. Sundby. Herefter har vi været rundt i 
følgende steder i landet. Hasle, Bornholm, Hobro, Svenstrup, (Klaver), Nykøbing M., Fredensborg,(Islandsk 
hest), Thorsted (Sydjylland), Dronninglund, Christiansfeld, Ø. Hurup, Esbjerg, Odense, Aalborg, Vesløs, 
Ballerup, Rødovre, Holme Olstrup, Lem, Aabybro, Vamdrup, Brøndby, Sommersted, Møldrup, Højslev, Skive, 
Dybvad, Slagelse, Herlev, Holstebro, Hjørring Roskilde, Kastrup, Herlufmagle, Vodskov, Hurup, Thy, Glostrup, 
Haderslev, Frederiksberg, Brande, Dragør, Skanderborg, Torrild, Odder, Valby. 
 
I maj måned blev der lavet en udsendelse i P4 radio Zeppelin (eksisterer ikke mere) om landsforeningen. Det 
var udsendelsen som sluttede med at jeg fik en tur på motorcykel fra Las Vegas til Florida. 
 
Denne tur har givet anledning til at jeg blev bedt om at tage rundt i landet med fagforeningen Frie 
Funktionærer, for at fortælle om turen til nogle af deres møder for seniorer. En tur som munder ud i et tilskud 
til Ønskefonden på kr. 25.000 herfra. 
 
I maj måned var der konference i London mellem de europæiske samarbejdepartnere i Make-A-Wish 
Foundation. Dette møde er på det nærmeste omkostningsfrit for foreningen, men giver et indblik i hvorledes 
der arbejdes internationalt, samt er med til at styrke kendskabet til hinanden. 
 
Også i maj måned fik vi også doneret to heste, en fra Erik Petersen i Kvanløse ved Holbæk og en fra Skatholm 
Stutteri i Grindsted. Disse to heste skulle tilrides og gøres klar til der kommer ønske om endnu en hest. Hesten 
fra Grindsted tegner til at blive en endog fin gave. 
 
I juni måned fik vi stillet en Skoda Octavia til rådighed, af Skodaforhandlerne i Ballerup, Glostrup, Ishøj, 
Roskilde og Valby. En aftale som løber i to år, således at der stilles en bil til rådighed i et halvt år, hvorefter 
denne byttes ud med en ny af slagsen. (4 biler i alt). Bil nr. 2 fik vi i december måned. Bilen er dekoreret u/b af 
Jensen Skilte i Hedehusene, TopDanmark betaler forsikringen, Elf Oil vægtafgiften og Hydro Texaco dieselolien. 
 
Bilen har bl.a. været brugt i forbindelse med et par dage i Slagelse, hvor vi stod på torvet i forbindelse med et 
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arrangement som byen afholdt. 
 
I slutningen af juni, havde vi besøg fra det internationale kontor af lederen her Victoria Ames. Hun deltog bl.a. i 
et bestyrelsesmøde. Victoria gav udtryk for at hun var overrasket over hvor godt tingene fungerede her. 
 
I juli måned var der et møde med Birthe Kjær, som donerede en del at sin kulturpris til Ønskefonden. 
 
I oktober måned afholdt vi ekstraordinær generalforsamling, hvor vi fik ændret vore vedtægter, således at ved 
en evt. lukning af foreningen, vil et evt. overskud tilfalde to danske organisationer. Den ene er 
Børnehjælpsdagen, som hjælper børn i Danmark og Odd Fellow Ordenens Børnefond, som hjælper gadebørn i 
Danmark. 
 
I oktober måned var der konference i Los Angeles. Da jeg på dette tidspunkt var på vej på tidligere nævnte tur 
på motorcykel, blev øvrige bestyrelsesmedlemmer spurgt om en af dem ville tage af sted. Den eneste som 
svarede positivt herpå var Susanne, som derefter deltog i konferencen. Her var det kun et meget symbolsk 
beløb som foreningen betalte, idet Make-A-Wish Foundation International betaler for en deltager pr. tilsluttede 
lande. 
 
Lige som forrige gang vil jeg her kort opridse proceduren i forbindelse med opfyldelsen af ønsker. 
Når der modtages en henvendelse om at få et ønske opfyldt, bliver vedkommende bedt om at fremsende en 
kort beskrivelse af familien, således vi har lidt baggrund om denne inden der aflægges besøg. Der bedes om et 
fotografi af barnet / det unge menneske, samt en lægeerklæring. Disse ting kan der godt gå lidt tid med at få. 
Når tingene er modtaget aftales der et besøg i hjemmet, hvor det er meningen at barnet / det unge menneske 
skal formulere mindst tre ønsker, som derefter skal gradueres. Er der i henvendelsen angivet ønsker fra 
forældrene, bør vi se bort herfra og koncentrere os om barnets / det unge menneskes egne ønsker. Da det er 
et af dem der opfyldes. 
 
Når der har været aflagt besøg i familien skal spørgeskema, rapport m.v. sendes til landsforeningen. Her vil jeg 
henstille til at man udfylder så meget som vel muligt af rapporten også forældres navne og adresse. tlf. m.v. 
 
Efter behandling af papirerne vil der tilgå besked om ønsket kan opfyldes eller ej. 
 
Afviklingen af ønsker har medført at alle involverede har været i forbindelse med kendte og mindre kendte 
personligheder, der alle har været positive overfor foreningen. 
 
Det skal i denne forbindelse nævnes at intet af det her omtalte kunne være opnået uden alle de frivillige 
hænder som har været i gang. Derfor skylder vi alle medlemmer, donatorer, frivillige medarbejdere, ja kort 
sagt alle som har støttet os i tiden som er gået fra vor spæde start i april 1999 en stor TAK. 
En stor tak skal også lyde til de mange bidragsydere som har gjort vort arbejde muligt. Mange nye er kommet 
til i årets løb, mange spændende tiltag er der gjort for at hjælpe os. Private har sendt os penge i stedet for at 
fødselsdage, andre doneret deres feriepenge, firmaer har sendt vore foldere i julegave og sendt det beløb som 
var afsat til julegaver til os. 
 
Advokat Anne Mette Ovesen har været en stor hjælp i forbindelse med vedtægterne og ændringer heraf siden 
stiftelsen den 24. april 1999. 
 
Statsautoriseret Revisor Freddy Rasmussen, BDO Revision, har udarbejdet vort regnskab og udført de 
revisionsmæssige opgaver for foreningen siden stiftelsen. 
 
Bjørns Bogtryk og Offset; Hjørring, har velvilligt forsynet os med tryksager, papirvarer m.m. i tiden siden 
stiftelsen. 
 
Nordjyske Stiftstidende som har tryk en ret betydelig mængde foldere. 
 
Jyske bank som har stået for udsendelse af nyhedsbreve til bidragsydere og ønskebørn. 
 
For ikke at gøre denne beretning mere kedeligere end nødvendig, vil der her ikke blive nogen opremsning af 
bidragsydere, vi har i stedet valgt at indsætte en opdateret bidragsyderliste i vort regnskab. 
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Tak til alle bidragsydere, uden jer eksisterede landsforeningen Ønskefonden ikke. TAK. 
 
Vi har igen i år deltaget i to helsemesser, samt en messe "Focus på Holbæk" alle steder fik vi stande stillet til 
rådighed u/b. 
 
Dette var også året hvor vi for første gang arvede. 
 
Den 13. april afholdt tre Odd Fellow loger i Vejle Musikteater en gallakoncert til fordel for Ønskefonden, her var 
tale om et flot initiativ og resultatet af det store arbejde som medlemmerne af logen havde lagt for dagen var 
fantastisk. Man havde engageret Jesper Lundgaard, Anker Bush, Kim Sjøgren, Swing Sisters, Leif Møller 
Lauridsen m/orkester og Torben Sminge. I forbindelse med koncerten blev der fra scenen opfyldt to ønsker 99 
og 100. 
 
Resultatet af koncerten blev et overskud på kr. 110.000 som ubeskåret tilfaldt Ønskefonden. 
 
Tak til logerne i Vejle. 
 
Året har været godt, med mange aktiviteter over det ganske land. Aktiviteter som har været med til at gøre 
"Ønskefonden" mere kendt som den forening i Danmark, der ønsker at opfylde et højeste ønske for et barn, 
mellem 3 og 18 år, der lider af en uhelbredelig og livstruende sygdom. 
 
Vi må nok have lov til at være lidt stolte af os selv, idet sikkert ingen i deres vildeste fantasi kunne forestille sig 
at vi fra august 2001 og til i dag kan se tilbage på opfyldelsen af 100 ønsker. 
 
Situationen lige nu er den at vi stadig har omkring 100 ønsker som venter på at blive opfyldte. 
 
Det bedste ved at kunne opfylde ønsker, er børnene og de unges reaktion og smil, når de får deres ønsker 
opfyldt, men også når forældre, bedsteforældre eller andre sender os et par glade ord om ønskerne. 

 


