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Årsberetning 2020 

Året 2020 bød på omvæltninger såvel i verdens samfund som i Støtteforeningen til selvhjælp i 

Uganda. Der var naturligvis COVID-19, som fra begyndelsen af marts satte sit grimme præg på 

Danmark og fra senere på måneden også på Uganda. Kraftige restriktioner på bevægelse og forsam-

ling mm. betød voldsomme indgreb i den frie hverdag, som vi tager for givet herhjemme, mens de 

lagde yderligere lag på de begrænsninger af friheden, som desværre præger livet i Uganda. Særlig 

udfordrende var situationen for de fattigste mennesker, der ikke er selvforsynende med fødevarer, 

men afhængige af at kunne tage arbejde blandt andre mennesker for at skaffe sig levebrød. Dette 

viser med stor tydelighed, hvor vigtig vore indsatser med af udbrede selvforsørgelse er. Netop her 

kommer en anden skelsættende begivenhed ind i billedet, nemlig den, at Støtteforeningen sammen 

med partneren Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) fik tildelt en bevilling af knap to millioner 

kroner fra Civilsamfundspuljen til en meget stor treårig udviklingsindsats med fokus på selvhjælp og 

fødevaresikkerhed. Som budgettet og varigheden antyder, er der tale om et projekt i en helt ny stør-

relsesorden i forhold til de indsatser, som Støtteforeningen og MBHU hidtil har udført sammen, in-

klusive de to foregående projekter støttet af Civilsamfundspuljen. Bevillingen må betragtes som en 

enorm anerkendelse af Støtteforeningen, MBHU og vort samarbejde og resultater. Vi er rigtig stolte 

af, at indsatsen er kommet i stand, her hvor der er allermest brug for den, og den bringer både samar-

bejdet mellem vore to organisationer og det, vi kan udrette, op på et væsentlig højere niveau. 

  

Generalforsamlingen 2020 var en af de aktiviteter, som COVID-19-restriktioner fik indflydelse på. 

Afviklingen måtte udskydes seks uger, men lørdag den 27. juni kunne den afholdes fint og sikkert. 

Der blev vedtaget en mindre forhøjelse af det årlige kontingent til 40 kr. gældende fra 2021 med 

baggrund i lovkrav om kontingentstørrelse i forhold til de normalt forekommende administrations-

udgifter. Der blev endvidere valgt en bestyrelsessuppleant, efter pladsen havde stået tom siden Sanne 

Kronholm Jensens indtræden i bestyrelsen i 2019. Det blev et velkendt ansigt, der valgtes, i skikkelse 

af Anne-Lise Skou, som vi er glade for at kunne byde velkommen tilbage i kredsen omkring besty-

relsen. 

 

Før gennemgangen af uddelingerne i 2020 vil jeg omtale et projekt, som blev finansieret med en 

uddeling i december 2019, men udført i begyndelsen af februar 2020. Det drejer sig om det tredje i 

rækken af hygiejneprojekter tilrettelagt af Babra Ninsiima. Indsatsområdet var denne gang Rwampa-

ra-distriktet nær Mbarara, og projektets formål var at forbedre hygiejnetilstand, livsbetingelser, ind-

læring og dermed fremtidsmuligheder for udsatte skolepiger her. Hovedaktiviteten var en tredages 

temaseance med deltagelse af 490 elever fra fem skoler og et betragteligt antal skoleansatte samt 

tidligere elever, der fungerede som mentorer. Med hjælp fra kompetente fagpersoner blev der sat 

fokus på emner som hygiejne, sex og sundhed, ligestilling, selvhjælp og lederskab samt ydet karrie-

revejledning og rådgivning inden for bekæmpelse af fattigdom og undertrykkelse. Der blev lagt sær-

lig vægt på at klæde deltagerne og deres skoler på til selv at videreføre og udbrede indsatsen. Efter-

følgende er der udtrykt stor begejstring for projektet. Projektet blev muliggjort af en fondsbevilling 

på 25.000 kr. fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, som Støtteforeningen modtog med 

stor glæde i december 2019.  

 

Herpå vil jeg redegøre for de uddelinger til hjælpearbejdet i Uganda, som er foretaget i 2020. De 

beløb sig til 252.592 kr. Når vi medregner midlerne fra Civilsamfundspuljen til det førnævnte nye 

projekt – kaldet IASAD – bliver det totale beløb anvendt på vore indsatser 658.498 kr. Tilsammen 

udgør uddelingerne hele 98,7 % af foreningens udgifter. Uddelingerne fordeler sig på støtte til aktivi-

teter som beskrevet i det følgende.  
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• IASAD-projektet, som startede pr. 1. december 2020, var med stor afstand den største udde-

lingspost. Der blev i 2020 anvendt godt 405.900 kr. på projektet. Denne udgift modsvares af 

den bogførte indtægt fra Civilsamfundspuljen, og begge optræder som særlige poster i regn-

skabet. Det ansøgte og bevilgede tilskud til projektet over dets forløb på tre år er 1.920.637 

kr., mens projektets totalbudget er 1.950.304 kr. Arbejdet med ansøgningen til CISU, der jo 

forvalter Civilsamfundspuljen, har været omfattende, og det krævede to indsendelser, inden 

der blev opnået tilsagn. På baggrund af det oprindelige oplæg fra MBHU fra juli 2019 udar-

bejdede foreningens nye CISU-repræsentant Sanne og undertegnede først en ansøgning i 

CISUs formater op til forårets indsendelsesfrist den 11. marts 2020. I den forbindelse mod-

tog vi rådgivning hos CISU i Aarhus den 31. januar og den 3. marts og tilrettede oplægget i 

tæt samspil med MBHU. Ansøgningen gav desværre et afslag, men med en meget positiv 

evaluering og en opfordring til at søge igen. På denne baggrund besluttede vi i samråd med 

MBHU at rette til efter kritikpunkterne anført i afslaget og genansøge ved efterårsfristen den 

9. september. Også i den proces modtog vi rådgivning fra CISU, denne gang online den 25. 

august. Efter dette store arbejde var der naturligvis virkelig stor glæde både her og hos 

MBHU, da vi modtog godkendelsen fra CISUs bevillingsudvalg den 13. november. Der var 

da kun godt et par uger til projektstart, så begge parter handlede hurtigt for at få alt klar.  

Projektets fulde titel er Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development 

Project Isingiro. Det foregår i distriktet Isingiro, som ligger et stykke øst for Kanungu-

distriktet. Der er tale om en udviklingsindsats, der i høj grad bygger videre på de gode resul-

tater og erfaringer opnået i OVC- og VHECEP-projekterne udført i 2016-2019 i Kanungu. 

Velkendte koncepter fra disse integreres med nyskabende landbrugspraksis rettet mod føde-

varesikkerhedsforbedring. Det kendte er indkomstskabelse og spare-låne-aktivitet i selv-

hjælpsgrupper samt lokalsamfundenes engagering i rettighedsfremme. Det nye er en land-

brugsmæssig omdannelse baseret på en tilgang inspireret af organisationen Farming 4 Life. 

Ligeledes er udbredelse af murstenskogesteder og andre smarte investeringsmuligheder in-

kluderet i projektet. De to primære målgrupper er 2400 bondehusstande og 100 ressource-

personer og lokale ledere i tre landkommuner i det nye indsatsområde Isingiro. I grupper 

hjælpes husstandene til at forbedre deres udbytte, indkomst, økonomiske forvaltning og triv-

sel, altså deres socioøkonomiske niveau. Indbyggede udbredelsesmekanismer gør, at projek-

tet forventes at have effekt på yderligere 5000 husstande. Myndighederne inddrages aktivt i 

projektet og engageres til at påtage sig deres ansvar for at levere ordentlige serviceydelser, 

mens borgerne bevidstgøres om deres rettigheder og bliver fortalere for dem. MBHU står 

selvfølgelig for hovedparten af den faglige indsats, mens Støtteforeningens rolle igen er at 

facilitere formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper samt at foretage tilsyn og 

administration. Der er nedsat en styregruppe med medlemmer fra Støtteforeningens bestyrel-

se og MBHU’s personale til aktiv forvaltning af dette store projekt. På Støtteforeningens 

hjemmeside er der oprettet en særlig underside, hvor vi løbende opdaterer om projektets 

fremdrift og resultater på baggrund af kvartalsrapporter mv. modtaget fra MBHU. 

Projektet kom godt fra land trods udfordringer som præsidentvalg og pandemi. MBHU etab-

lererede sig med kontor i indsatsområdet og oplærte ansatte og frivillige i projektet. Der blev 

indkøbt fire motorcykler og 20 cykler, så projektpersonalet kan komme rundt på opgaver i 

landsbyerne. Desuden blev der foretaget en analyse af forholdene i indsatsområdet før pro-

jektet, altså en baselineundersøgelse. Den 28. december blev der afholdt opstartsmøde, hvor 

myndigheder og andre interessenter blev introduceret til MBHU og projektet. Ved 18 sean-

cer med i alt 3668 landsbybeboere blev cirka 1200 bondehusstande udvalgt til deltagelse i 

projektet, hvorefter man begyndte at organisere de udvalgte husstande i selvhjælpsgrupper 

med cirka 20 i hver og undervise dem i effektiv og bæredygtig dyrkning. Mere information 

om projektet og dets fremdrift følger i en præsentation under generalforsamlingens punkt 8. 
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• Fraset IASAD-projektet stod midler til skolegang for vore sponsorbørn i 2020 såvel som i de 

tidligere år for den største andel af de uddelte midler. Til skolepenge og diverse fornødenhe-

der for de 30 børn og unge i grundskolen, mellemskolen eller gymnasiet medgik knap 

86.900 kr., svarende til godt 34 % af årets uddelte beløb. De fleste af eleverne har personlige 

sponsorer, som yder et årligt sponsorat, og i 2020 blev der oprettet fire nye skolesponsorater. 

Tre af disse blev tegnet af virksomheden Unique Furniture A/S i Kolding, som i foråret ind-

gik en flot aftale med foreningen om medlemskab og årlig støtte på 20.000 kr., hvoraf en del 

afsættes til skolegang til tre børn, der pt. går i grundskolen. Det er naturligvis med stor glæde 

og tak, at vi har taget imod Unique Furniture som medlem, gavegiver og skolesponsor.  

To af de i alt 30 sponsorelever færdiggjorde deres skolegang og blev studenter ved skole-

årets slutning. På grund af COVID-19 blev skoleåret dog noget atypisk med længerevarende 

skolelukning, fjernundervisning efter bedste formåen og forskudt genåbning, hvor endnu ik-

ke alle klassetrin her i maj 2021 har været tilbage i skolerne og fået afsluttet deres skoleår 

2020. Vore sponsoraftaler fortsætter uændret trods disse uregelmæssigheder, og de 28 tilba-

geværende sponserede elever forventes at rykke en klasse op, når skoleåret 2021 starter i au-

gust. Udsættelsen af det nye skoleårs begyndelse og forstyrrelserne i det forrige får forhå-

bentlig ikke nogen større indflydelse i det lange løb.   

• Næstflest penge gik til det såkaldte udbredelsesinitiativ, som i slutningen af 2020 fik tilført 

godt 43.500 kr., altså lidt over 17 % af uddelingerne. Programmet er i sit første år – 2020 – 

slået godt igennem, og det nævnte beløb er til dets videreførelse i 2021. Denne årlige finan-

siering svarer omtrent til den driftsstøtte, der modtages fra udlodningsmidlerne via Kultur-

ministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. I 2020 blev de succesfulde 

koncepter fra OVC- og VHECEP-projekterne udbredt til Kirima Subcounty, der støder op til 

området omkring Kanungu by. Her er de blevet indarbejdet i ni landsbyer i Bushura Parish, 

hvor i alt 197 sårbare husstande blev hjulpet til at drive selvvalgte bæredygtige indkomst-

skabende projekter og spare-låne-aktivitet i selvhjælpsgrupper. Man formåede i pæn ud-

strækning at fastholde indsatsen under de udfordrende måneder med COVID-19-nedlukning, 

og de ni grupper kom godt i gang med svineopdræt og/eller dyrkning af kartofler eller kål 

samt med at spare op og foretage små, vigtige investeringer. Med dette nye initiativ kunne 

MBHU fastholde mange af de erfarne ansatte og frivillige fra de to Civilsamfundspulje-

støttede projekter, og de har uddannet fire nye lokale frivillige til at hjælpe grupperne og føl-

ge op på dem. Sideløbende har man oplyst om menneskerettigheder og lighedsprincipper, 

hvilket deltagerne har værdsat, da der er mange krænkelser i området. I 2021 udvides mål-

gruppen med cirka 60 nye husstande i fire nye landsbyer i samme område. Da COVID-19 

har forsinket og besværliggjort dele af indsatsen i 2020, fokuseres der i initiativets andet år 

på en stærk opfølgning i de oprindelige ni selvhjælpsgrupper og igangsætning af et over-

skueligt antal nye grupper i nabolandsbyer. Udbredelsesinitiativet vil i årene fremover blive 

iværksat i nye indsatsområder, mens der naturligvis fortsat udføres fornøden opfølgning af 

grupperne i de eksisterende områder. 

• Som den tredjestørste uddeling har vi anden og sidste rate til opførelsen af MBHU’s nye 

kontorbygning i Kanungu. Denne udgjorde godt 29.900 kr. eller lige under 12 % af uddelin-

gerne. Byggeriets første fase indledtes i begyndelsen af 2020 for midler overført fra os ulti-

mo 2019. Der er til byggeriet benyttet unge håndværkere, der er uddannet med lån fra 

MBHU’s uddannelsespulje, men har haft svært ved at skaffe sig job. COVID-19-nedluknin-

gen satte byggeriet på standby mellem marts og september, men senere på året kom man så 

langt, at anden fase kunne sættes i gang, og den nævnte anden rate blev således overført i ok-

tober. Ved årets udgang var man ved at være klar til isætning af døre og vinduer, og bygnin-

gen tages i brug i 2021. Den er vigtig for den lokale indsats, da den vil sikre ordentlige ar-
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bejdsforhold for personalet og plads til at tage sig af de mange folk, der opsøger MBHU for 

at få hjælp og rådgivning. Organisationen er vokset en del de seneste år, hvor omfanget af 

aktiviteter og antallet af mennesker, der hjælpes, er steget betydeligt. Støtteforeningen har 

med 62.200 kr. i alt i 2019 og 2020 finansieret hovedparten af det nye hovedkontor, mens 

MBHU selv lægger cirka 9100 kr. i form af arbejdskraft, mursten fremstillet i organisatio-

nens egne projekter samt øvrige materialer. 

• Fjerdemest fyldte posten med midler til børnehjemmet i Mbarara. Den var i 2020 på godt 

27.700 kr. svarende til meget tæt på 11 % af den uddelte sum. Der var som altid tale om tre 

rater til at hjælpe Babra med at forsørge de mange børn samt et mindre beløb på knap 570 kr. 

til at dække præmien til forsikring af børnehjemsbygningerne. Dog forhøjede vi forsørgel-

sesbeløbet i april fra cirka 7500 kr. til godt 13.000 kr., da virkningerne af COVID-19-for-

styrrelserne begyndte at melde sig. Alle skoler i Uganda blev nemlig i midten af marts lukket 

for fysisk fremmøde og eleverne henvist til hjemmeundervisning mod betaling af de sædvan-

lige skolepenge. Mens dette holdt skolerne kørende og sikrede eleverne en vis gennemgang 

af deres pensum, betød hjemsendelsen af skolebørnene dog, at der på børnehjemmet var eks-

tra mange munde at mætte i en usædvanlig lang periode. Først den 15. oktober begyndte sko-

lerne at genåbne, og da var det kun for afgangsklasserne. Man har haft stor hjælp af den for-

øgede driftsstøtte fra Støtteforeningen til at klare sig igennem den vanskelige tid. 

• Den femtestørste uddeling var til uspecificerede rådighedsmidler til MBHU. I 2020 var 

summen fra Støtteforeningen godt 26.200 kr., hvilket svarer til lidt over 10 % af de samlede 

uddelinger. Som sædvanlig var denne støtte hovedsagelig i form af to omtrent lige store 

halvårsbeløb, og med disse bidrager vi til organisationens indsats mod akutte problemer og 

til dens dækning af aktuelle småbehov. Beløbet afsendt i april medgik til at desinficere en 

COVID-19-klinik og et karantænecenter i Kanungu, ruste fængselsindsatte til at værne sig 

mod virussen samt begrave et offer for den. Derudover blev der for nogle af midlerne opført 

et nyt hjem til en sårbar familie, ydet støtte til en MBHU-ansat efter et overfald under en 

indsats samt købt mad, værnemidler og sundhedsundersøgelser til børnene på børnehjemmet 

i Mbarara. Af beløbet overført i oktober blev lidt under halvdelen brugt på ekstra forsyninger 

til børnehjemmet i Mbarara og til nogle af de folk i Kabale, der har været hårdest ramt af 

konsekvenserne af COVID-19. Resten blev benyttet til støtte og hospitalsbehandlinger af en 

håndfuld tilskadekomne, herunder flere trafikofre. Sidstnævnte er desværre et resultat af as-

falteringen af en af vejene til Kanungu, og naturligt nok arbejder MBHU nu på at ændre tra-

fikkulturen. 

• Sjetteflest penge medgik i 2020 til ReusePads-programmet. Uddelingen hertil var på knap 

15.000 kr., små 6 % af totalen. På ottende år blev der indkøbt og uddelt årssæt af genbruge-

lige hygiejnebind, og 510 skolepiger og unge kvinder blev herved tilgodeset. Pigerne kan så-

ledes selv under menstruationen trygt gå i skole og til eksaminer og dermed få fuldt udbytte 

af deres skolegang. Man kan jo støtte dette program ved at blive sponsor, hvor man for hver 

50 kr. årligt tildeler to piger et sæt af bind. Støtte gennem ReusePads-programmet er et ga-

vebidrag, som man kan få skattefradrag for. 

• Syvendestørst var uddelingen til faglig uddannelse med 12.000 kr. på nær nogle få øre. Det 

svarer til knap 5 % af uddelingssummen. Med disse penge er MBHU’s uddannelsespulje 

fuldt opbygget som budgetteret og har samlet fået tilført 151.600 kr. siden oprettelsen i 2017. 

Den unge dame Shallot var den eneste, der i 2020 var under uddannelse med lån fra puljen, 

og de tilførte penge dækker hendes lån til de sidste halvandet år af hendes treårige uddannel-

se til bioanalytiker, som hun ved årets udgang endnu havde et halvt år tilbage af. 23 øvrige 



5 

 

udsatte unge er over årene blev færdiguddannet via lån fra puljen. Status er, at 18 af de 23 er 

i en form for lønnet arbejde, men ingen af dem har indtil videre haft overskud til at begynde 

at afbetale på deres lån, og derfor er der stadig ikke midler i puljen til at yde lån til nye stu-

derende. COVID-19-pandemien har bestemt ikke gjort beskæftigelsessituationen bedre, men 

der er håb for, at tilbagebetalingerne begynder at indløbe i anden halvdel af 2021. 

• Endelig gik den mindste uddeling, som var godt 11.300 kr. eller lidt på den gode side af 4 % 

af de samlede uddelinger, til en indsats til forebyggelse af COVID-19. I forhold til andre 

verdensdele kom virussen først relativt sent til Afrika, og i Uganda blev det første tilfælde af 

smitte konstateret den 21. marts 2020. I landet havde man faktisk forsøgt at være lidt på for-

kant med situationen, da man allerede nogle dage forinden præventivt havde lukket alle sko-

ler og uddannelsesinstitutioner. Den 25. marts indførte myndighederne så hårde restriktioner 

på bevægelse og forsamling mm. for at begrænse spredningen af den nu præsente virus. I 

Uganda er det til forskel fra her i Danmark langt sværere at informere om retningslinjer, og 

ressourcerne til at beskytte sig og følge forholdsregler er meget ringere. Folkene i MBHU 

gjorde dog fra starten alt, hvad de kunne, for at bringe oplysning og basale hygiejnemæssige 

fornødenheder helt ud i de små afsides samfund, men det kneb med midlerne til dette ekstra-

ordinære arbejde. Støtteforeningens bestyrelse besluttede derfor at finansiere MBHU’s ind-

sats ved den nævnte uddeling pr. 1. april. Projektet blev gennemført i april-juni med hoved-

formålet at oplyse befolkningen faktuelt om COVID-19 og indarbejde forholdsregler til at 

undgå smitte. Der blev samarbejdet med sundhedsministeriet og andre lokale organisationer 

om implementeringen for at nå bredt ud til folk i Kanungu-distriktet og andre nærliggende 

distrikter. Gennem indsatsen blev 40 personer fra MBHU og distriktsmyndigheder i Kanun-

gu oplært i at identificere symptomer på COVID-19 og formidle forholdsregler. Fem infor-

mative udsendelser med lokale eksperter og 10 korte indslag med budskaber om forholdsreg-

ler blev produceret og bragt på to populære lokale radiokanaler. Desuden blev fem håndva-

skestationer, 30 håndspritdispensere samt desinfektionsspraymiddel indkøbt og leveret til de 

porøse grænseovergange til nabolandet Den Demokratiske Republik Congo, og et karantæ-

necenter i Kanungu blev desinficeret og klargjort til modtagelse af patienter. Projektets vel-

lykkede gennemførelse har ført til, at folk i den ønskede målgruppe fik viden om COVID-19 

og kunne videregive vigtig information til andre i deres lokalsamfund. Der blev således 

skabt bred bevidsthed, og en hensigtsmæssig adfærd for at undgå smitte blev fremmet. Ved 

projektets udløb var der ikke konstateret nogen COVID-19-smittede i Kanungu, men da det 

første tilfælde så dukkede op i distriktet sidst i august, var man beredt til at håndtere situatio-

nen.  

COVID-19-indsatsen har i øvrigt mange paralleller til ebolaprojektet støttet i 2019, som jo 

også gik ud på at forebygge sygdomssmitte mellem folk i samfundet. Qua ebolaprojektet var 

de lokale kompetencer til at bekæmpe smitsomme sygdomme allerede løftet. Det skal også 

nævnes, at de husstande, der har været omfattet af vore to store projekter i Kanungu støttet af 

Civilsamfundspuljen, klarede sig godt igennem COVID-19-nedlukningen. De var takket væ-

re den styrkelse, som projekterne havde bibragt dem, bedre rustet til situationen end så man-

ge andre. Medlemmerne af disse husstande kunne nemlig selv producere tilstrækkeligt med 

føde og havde sparet midler op, så det udgjorde ikke så stort et problem, at de skulle holde 

sig hjemme. Det er håndfast beviser på vore indsatsers værd og sammenhængen mellem 

dem! 

Generelt kan det siges, at Uganda ikke har været hårdt ramt af selve sygdommen COVID-19, 

og antallene af bekræftede smittede og dødsfald er forholdsvis lave. De reelle tal må ganske 

vist formodes at være en del højere end de officielle, da der desværre ikke er råd til at teste 

særlig meget, men det er i højere grad de skrappe restriktioner på bevægelse og forsamling 
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m.m., som regeringen har indført, der har skabt store udfordringer for indbyggerne – især de 

mindst bemidlede. Magthaverne har desværre også misbrugt situationen til egen vinding ved 

at øge kontrollen og undertrykkelsen af befolkningen. Håndhævelse af restriktionerne blev 

således brugt som påskud til at anvende hårdhændede metoder mod kritikere op til valgene i 

begyndelsen af 2021. 

En meget stor del af foreningens midler, som muliggør alle de mange uddelinger, jeg lige har omtalt, 

kommer jo fra vore mange trofaste støttemedlemmer og gavegivere. Af disse benytter mange sig af 

betalingsserviceordningen, hvilket letter det administrative arbejde. I 2020 var der 56 indbetalere, 

hvorfra vi modtog i alt 58.400 kr. Det dækker over kontingent for 115 personer og gave på mindst 

200 kr. fra 42 personer. Vi siger mange tak til disse betalingsservicebrugere såvel som til alle øvrige 

støtter!  

 

Sluttelig vil jeg på vegne af bestyrelsen kommentere årets regnskab. Trods COVID-19-udfordringer 

blev 2020 resultatmæssigt meget flot. Med den store bevilling fra Civilsamfundspuljen sidst på året 

til IASAD-projektet slog Støtteforeningens årsindtægt den tidligere rekord fra året før med længder 

og blev på intet mindre end 716.085,48 kr. Midlerne fra Civilsamfundspuljen bogført i 2020 svarer 

til udgifterne til projektets udførelse i årets løb og var på 405.906,50 kr. Til disse projektindtægter 

lægges et administrationsbidrag på 28.413,46 kr. Desuden blev foreningen for fjerde år i træk tildelt 

driftstilskud fra udlodningsmidlerne, hvilket i 2020 androg 49.819,06 kr., som jo anvendes til udbre-

delsesinitiativet. Resten af foreningens indtægter stammede fra støttebidrag og kontingenter fra med-

lemmerne, inklusive det nye virksomhedsmedlem Unique Furniture A/S. Mens der var budgetteret 

med et nulresultat, endte 2020 i stedet med et realiseret overskud på 48.889,32 kr. Bestyrelsen ser 

naturligvis med tilfredsstillelse på resultatet, selvom det jo ikke er meningen, at der skal akkumuleres 

kapital af denne størrelsesorden. Der vil i indeværende år blive arbejdet på at tilrettelægge fornuftige 

anvendelser af nogle af de mange ekstra penge, som foreningen efterhånden har til rådighed. I 2020 

betalte 325 medlemmer kontingent – som jo stadig var den gamle sats på 25 kr. – og der blev modta-

get bidrag på mindst 200 kr. fra 127 gavegivere. Foreningen opfylder dermed fortsat Skattestyrelsens 

betingelser for at kunne modtage fradragsberettigede gaver. Tusind tak for støtten til alle medlemmer 

og bidragydere, som har ført til, at vi står og kan se tilbage på endnu et år med fantastiske resultater! 

Vi håber, at opbakningen fortsætter her i 2021, så vi kan vedblive med at gøre en kæmpe forskel.           
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