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Foreningsoplysninger

Foreningen: VaccinationsForum
vi Else Jensen
Dønnevældevej 40
3230 Græsted

CVR. Nr.: 26 10 87 13

Hj emsted: Græsted/Gillelei e

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Foreningens formål:
At fremme indsamling og udbredelse af viden om
vacciner, vaccinationsskader og alternativer til vacciner.
At fremme forskning vedrørende vaccinationer,
vaccinationsskader o g alternativer til vaccinati oner.
At fremme støtten til vaccineskadede.
At varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder
og offentligheden.

Formand: Else Jensen

Dønnevældevej 40
3230 Græsted

Revisor: Mariane Møhl Hansen
Dådyrvej 4
4690 Haslev

Tommas Jørgensen
Dådyrvej 4

4690 Haslev

Pengeinstitutter: Merkur Andelskasse. Aalborg afdeling.

Nordea" Haslev afdeling.
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RglTs$Rs Exxrrrer{c

Yi har gennemgået årrrapporten med tilhørende bilag for Foreningen vaccinationsForum
for regnskabsåret 1 - jaauar til 3 1 " december 201 6"

Det er vares opfattelse, at årsrapporten glyer et retvisende billede af foreningeas aktiyer,
passiver og den fiaansielle stilling pr- 3tr.december 2$tr6, samt af resultatet åf foreningens
aktiviteter forregnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 er i overenssternmelse med.
årsregaskabsloven.

Gennemgangen har ikke givet anledningtil bemærkninger.

Elaslev &n 23. april 2S1?

N{ari:rne Møhl Hansen
Tommas Jørgensen

-----_I.'-."
Vaigte revisor for V
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REsurraropGØRELSE 1. .raxua.R-31.»gcEMBER

Note

I Tilskud udlodningsmidler
Bladpuljen
Medlemskontingent
Landsindsamling. donationer
Salgsmateriale
Foredrag
Christine og Poul Goos Fond
Aktivitetspu§en 20 1 4" tilbagebetaling
Indtægter i alt

Omkostning aktiviteter
Administrationsomko stninger

Omkostninger i alt

Årets resultat før renter

Finansielle poster

Årets resultat

1

3

20t6

190.298

142.653
33.496

350
10.025
56.000

480
432.342

- 230.173
- 161.525

- 391.698

44.644

4.660

_____45.304

2015

\72.773
4.630

141.832
1.800

150

t9.710

340.895

- t31.465
-___150J88

- 292.2s3

48.642

3.7r7

_____52.359
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Bara.NcE PR. 3L. orcoMBER

Note

AKTIVER

Anlægsaktiver

Driftsmidler

Ti lgodehavende driftspuljen 20 1 6

Foredrag entrd 2016

Anlægsaktiver i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Forudbetalt hjemmeside 20 I 6

Værdipapirer Nordea Invest
Likvide midler

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER

Egenkapital

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

zAt6 20t5

140.298

1.400

-1.400140.298

3.915

138.631
120.772

263.318

__4fft 616

3.915

137.t30
212.136

353.181

__351J8.t

398.586

5.030

5.030

5.030

351.781

403.616 __351J81
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Norsn

Note

1 Tilskud udlodningsmidler

Aktivitetspulje
Driftspulje

2016

50.000
140.298

190.298

z}ts

40.000
132.773

172.773

Omkostning aktiviteter

Messe
Jubilæum 20 år.
Nyhedsbrev
Inform ati on sm ateri al e

Pilotproj ekt for HPV-skadet
Repræsentationsomkostninger
Landsindsamlingen
Hjemmesiden, incl. webmaster

Administrationsomkostninger

Telefbn og Internet
Omkostningsrefu sioner til bestvrelsen
Lokaleomkostninger. sekretariat
Lokaleomkostninger, administration
Kontorhold
Bestyrelsens møder" incl. transport
Kursus, bestyrelsen
Bestyrelseshonorar
Advokatrådgivning
Generalforsamling, incl. foredrag
PBS
Smaanskaffelser og vedligeholdelse inventar
Porto, gebyr (bank og PayPal)
Faglitteratur og abonnementer
Lokal gruppemedl emsmøder
Kontaktpersoner/bestyrelsen, møder

54.909
76.153
18.388
40.000

9.571
1.854

29.298

230.173

17.887
7.000

24.000
24.000

899
9.339

10.000
5.500
5.000
3.491
6.047
9.273
8.072

596
1 1.848
18.573

16t.525

14.914

88.812

6.200
1 .913

19.626

131.465

16.319
7.000

24.400
24.000

1.1t2
12.309

r.80i
5.559
s.418
8.356

n.295
44.619_
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Nornn 1 SpncrrrKATrorsgR ToRTSAT

Note

Finansielle poster

Udbytte værdipapirer
Renteindtæ gter. pengeinstitutter

Likvide midler

Merkur 101 2980. medlemskonto
Merkur 102 2518. betalingskonto
Merkur 172 0814. betalingskonto
Merkur 172 080?. tii opsparing. medlemskonto
Merkur 172 6480- donationskonto
PayPal indbetalingskonto, nye medlemmer
Nordea 4378 519956, forenings/pluskonto

Egenkapital

Egenkapital, primo
Årets resultat
Kursreg. værdipapirer

Egenkapital

Anden gæld
Post Danmark/hj emmesiden

20t6

4.s96

4.660

976
2.037

1 1 7.510
200

49

120.772

351.781
45.304

1.501

398.586

5.030

443.616

2015

3.678
39

3.717

34s
3.425
49rc

203.397

40
t9

212.136

304.663
52.359
-s.241

351.781

351.781
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VaccinationsForum

Årsberetning 2015

To iøjnefaldende punkter har været fremtrædende for året der gik:

. Raslen med sablen om tvangsvaccination og

o §kærpelse af modsætninger mellem dem, der vaccinerer og dem, der ikke vaccinerer.

Det har vist sig på mange måder dels mellem naboe6 mellem mødre i mødregrupper; mellem

ægtefæller/forældre. Mellem forældre og de praktiserende læger, mellem børnelæger og forældre,

mellem filosoffer og forældre, mellem tandlæger og forældre, mellem børneinstitutioner og forældre.

End ikke journalister og medier holder sig på nogen måde tilbage, når det gælder denne forfglgelse, som

det reelt har udartet sig til. Det er den gamle sag om smitte, der spøger.

Læger har anmeldt foraeldre for omsorgssvigt på den baggrund. SST svarer undvigende ligesom

socialministeriet, der så henviser til serviceloven i stedet for; at fastholde, at vaccination er frivilligt i

Danmark og det derfor kræver informeret samtykke. Netop fordi vaccination er frivilligt, skulle

Serviceloven ikke kunne bruges idenne sammenhæng. Serviceloven arbejder med omsorgssvigt.

De evigt gentagne ord om at uvaccinerede er til fare for andre børn, har medført nye toner og nyt

braendstof tildet bå1, som man nu skal braendes på, fordi uvaccinerede endda bliveranklagetforatvære
skyld iandres død. Med denne antagelse forsøges at lægge en bund for, at få indført tvangsvaccination i

Danmark og her har der været stor aktivitet. Der har været raslen med sablen fra socialdemokraternes

sundhedsordfører og fra nogle unge fra Radikale i2016 (og unge fra LiberalAlliance i2Ol7)- Vimener
dog at kunne spore, at det er gået lidt i sig selv igen hos socialdemokraterne. For slet ikke at tale om

kommentarer på BT's kommentarfelt "Nationen" ogfra filosofferne på RUC. Fra disse sider lyser hadet til
dem, der tillader sig at sige fra til en behandling, der er frivillig.

Bagsiden af medaljen - alle dem, der bliver groft svigtet, hvis de bliver syge af en vaccination.

De vaccineskadede har i modsætning hertilandre problemer. De kan som regel ikke få indrømmelserfra

Iæger, at de er blevet syge af en vaccine. Derfor kan de så heller ikke få en diagnose og igen derfor heller

ingen behandling. Som toppen på kransekagen får de så heller ingen erstatning.

I det forløbne år har vi fået i alt 36 henvendelser om skader. Langt den største del er

aluminiumsskaderne fra den danske Di-Te-Ki-Pol-vaccine med det høje aluminiumsindhold.
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Afgørelser for alum iniumsskader

l-1 fik anerkendelse, 4 blev afvist på grund af forældelsesfristen, 6 familier, hvor det er uvist om sagen er

indberettet til PE,8 afuenter afgørelse.

Andre vaccineskader
Vi har kontakt med 3 personer, som vi formoder har skader efter influenzavaccination, 1 efter

børnevaccinen Hexyon og 3 efter MFR.

l(ontaktpersoner og lokalgruPPer

Vi har afholdt et landsmøde for kontaktpersonerne. Det blev en vigtigt milepæ|, som vi besluttede at

fortsætte. Vi havde et oplæg af en udefrakommende specialist i netværksskabende virksomhed og vi

havde gode samtaler om vores indbyrdes arbejde i foreningen. Det var godt at mødes og vi besluttede at

gøre det hvert år. Kontaktpersonerne udgør efterhå nden e n meget vigtig del af foreningen og de har

afviklet foredragene med professionalisme. En kæmpe hjaelp til bestyrelsen.

Vores Facebook, (åbne og lukkede), Bloggen og ny hjemmeside

Bestyrelsen mener, at der er en god og lærerig aktivitet på vores Facebook. Kun sjaeldent har det været

nØdvendigt at gribe ind. Vores åbne Facebook er også kommet godt i gang. Så alt i alt er der megen

a ktivitet.

Vi har i 2016 taget fat på en ny hjemmeside og den åbner i løbet af sommeren 2017. Heidi bliver vores

webmaster og hun har arbejdet med siden i flere måneder.

Bloggen er gået stå, men vi arbejder på at få den op at stå igen.

Vacciner er nu dagli4 stof i medierne og de henvender sig meget ofte for at få VaccinationsForums

bedømmelse af en sag. Det har medvirket til, at vi har været meget eksponeret og er måske også

grunden til, at vi har fået en del nye medlemmer. Vi har været omtalt i 7 artikler om vacciner i løbet af

året 2016.

Opgaveskrivning hos studerende. Hvert år kommer disse henvendelser, men pga. af problemer fra

tidligere års henvendelser har vi takket nej, da betingelsen fra de studerendes side var; at blive lukket ind

i de lukkede Facebooks. Da vi der har tavshedspligt, kunne det ikke lade sig gøre. De har dog alle fået

tilbud om at lægge deres forslag til opgaven og deres kontaktdata ind, men det har kun haft interesse at

se, hvad folk skriver derinde. Og det må vi respektere.
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Foredrag og 20 års jubilæum.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling og har modtaget undervisning i

Teambuilding. Foreningen havde 730 medlemmer ved årets udgang.

Vi har afholdt 3 foredrag i20L6. Et i Kolding med Elisabeth Møller Hansen, om infektioner og tarmens

flora, et i København med Tomas Johansen med gennemgang af de sygdomme, der vaccineres imod og

et i Fredericia med 3 oplægsholdere til vores jubilæum. Dels om de etiske problemer med vaccinationer

ved den tidligere formand for etisk råd, Jacob Birklel dels om erstatningsregler ved advokat Mark Wriedt

og dels om sundhed og immunsystemet af Marianne Fjordgård.

VaccinationsForum blev inviteret til at holde et oplæg/foredrag for medicinstuderende i Kolding til deres

årsmøde om emnet: Hvad er det, foraeldrene er itvivl om?

En stor begivenhed i 201.6 var høringen i Folketinget om HPV vaccinen. Her deltog bl.a. Professor

Schoenfeldt fra lsrael, læge Jesper Mehlsen, Sundhedsstyrelsen og sundhedsudvalgets formand Liselotte

Blixt samt flere. Det var uforglemmeligt at hØre professor Schoenfeldt sige tingene ligeud fra panelet og i

den forbindelse ikke mindst at se, hvordan sundhedsstyrelsens repræsenter i panelet skulle have deres

grimasser til at passe under hans indlæg.

At gøre VaccinationsForum til en Almennyttig forening er snublet i starten. Helle Rode, som satte det i

gang og som har knoklet for; at det skulle lykkes og for på denne måde at hjælpe foreningen, havde

overset deadline for indberetning. Vi blev forfærdelig kede af det, da vi opdagede denne fejl og vi netop

havde set den store opbakning fra vores medlemmer. Det gjorde ondt på os og vi kan kun håbe på

tilgivelse. Vivar knuste, da vi opdagede det.

Stor Tak til vores medlemmer og særlig stor tak til dem, der har givet forskellige donationer.

Det betyder mere end pengene, men det betyder også, at vi kan holde et arrangement for dem, der har

oplevet alvorlige vaccinekomplikationer; anerkendt eller ikke, til efteråret.
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