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BgsrvnrrsnspÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2017 for Foreningen VaccinationsForum.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene
i foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten
giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt

resultat.

Endvidere oplyses at der bestyrelsen bekendt ikke forehndes fbrpligtelser, udover
hvad der fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Græsted den 05. maj 2018

I bestvrelsen:

Vlc.r-.1
Kasserer Karen E. G.

medlem Aline E. Blum Samuelsen
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Foreningsoplysninger

Foreningen: VaccinationsForum

L?1iJ"'J'å'J,1., oo
3230 Græsted

CVR. Nr.:26 10 87 13

Hj emsted : Græsted/Gillelej e

Regnskabsår: 1. ianuar - 3 i. december

Foreningens formål:
At fremme indsamling og udbredelse af viden om
vacciner. vaccinationsskader og alternativer til vacciner.
At fremme forskning vedrørende vaccinationer.
vaccinationsskader og alternativer til vaccinationer.
At fremme støtten til vaccineskadede.
At varetage brugemes rettigheder overfor myndigheder
og offentligheden.

Formand: Else Jensen

Dønnevældevej 40
3230 Græsted

Revisor: Mariane Møhl Hansen

?#ffilå.
Tommas Jørgensen
Dådynej 4

1690 Haslev

Pengeinstitutter: Merkur Andelskasse. Aalborg afdeling.

Nordea, Haslev afdeling.
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RnvrsoRs Enxr.q,RING

vi har gennemgået årsrapporten m.ed tilhørende bilag for Foreningen vaccinationsForum

fo, t"gitf.uUsaÅt t. januar til 31' december 2017 '

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver'

passiver og den frnunri"tte stilling pr. 3i.december 20i7, samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar tiL : f ' december 2OIl er i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger'

Haslev den 15. aPril2018

Mariane Møhl Hansen

Tommas Jørgensen

Valgte revisor for V
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Rgsur,rnToPGØRErSr 1. JANUAR-3I.»TCNMBER

Note

I Tilskud udlodningsmidler
Medlemskontingent
Landsindsaml ing, donationer
Salgsmateriale
Foredrag
Christine og Poul Goos Fond
Aktivitetspuljen 20 1 4, tilbagebetaling
Indtægter i alt

Omkostning aktiviteter
Administrationsomkostninger

Omkostninger i alt

Årets resultat før renter

4 Finansielle poster

Årets resultat

2

3

2017

235.381
162.675
26.902

182
2.576

421.716

- 191.301
- 150.931

- 342.232

85.484

5.608

-----91,092

2016

t90.298
t42.653
33.496

350
t0.02s
56.000

480
432.342

- 230.173
-___)61_525

-_3er62!t

40.644

4.664

____l5lll4
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BlraNcE PR. 31. »pcuMBER

Note

AKTIVER

Anlægsaktiver

Driftsmidler

Til godehavende drift spuljen 20 1 6

Anlægsaktiver i alt

OMS,4,TNINGSAKTIVER

Forudbetalt hjemmeside 20 1 6

Værdipapirer Nordea Invest
Likvide midler

Ornsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

2017

\37.307
375.730

s13.037

--513J03-7-

488.357

24.684

24.680

24.680

__srL{t3Z

2016

u4.298

140.298

3.915

138.631
120.772

263.318

__4§3.§16

398.586

5.030

5.030

5.030

__403-§75-

6

7

PASSIVER

Egenkapital

Anden gæld

Korffristede gæIdsforpligtelser i alt

GæIdsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT
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Norpn

Note

1 Tilskud udlodningsmidler

Aktivitetspulje
Driftspulje

2 Omkostning aktiviteter

Jubilæum 20 hr.
Nyhedsbrev
Pr. rådgivning
Informati onsmateri al e

Pilotproj ekt for HPV-skadet
Møde fbr vaccineskadede
Repræsentationsomko stninger
EU repræsentant
Landsindsamling
Hj emmesiden, incl. webmaster

3 Administrationsomkostninger

Telefon og Internet
Omkostningsrefusioner til bestyrelsen
Lokal eomkostninger. sekretariat
Lokaleomkostninger, administration
Kontorhold
Bestyrelsens møder, incl. transporl
Kursus. bestyrelsen
Bestyrelseshonorar
Advokatrådgivning
Generalforsamling, incl. foredrag
PBS
Småanskaffelser og vedligeholdelse inventar
Porto, gebyr (bank og PayPal)
Faglitteratur o g abonnementer
Lokal gruppemedlemsmøder
Kontaktpersoner/bestyrel sen, møder

20t7

55.000
1 80.3 81

235.381

20t6

50.000
140.298

190.298

s4.909
76.t53

18.-188

40.000

9.571

1.85;
29.298

230.173

64.66;
19.500
13.962

29.363
10.993
7.142
2.573

43. 1 00

191.301

18.557
8.400

24.000
24.000

777
8.1 46

4.58;
7.213
6.875

t0.252
6.678

22.501
8.944

150.931

17.887
7.000

24.004
24.000

899
9.339

10.000
5.500
5.000
3.491
6.447
9.273
8.072

596
11.848
18.573

161.525
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Norpn I SpnCTUKATIONER FORTSAT

Note

Finansielle poster

Udbyte værdipapirer
Renteindtægter, pengeinstitutter

Likvide midler

Merkur 101 2980, medlemskonto
Merkur 102 2518. betalingskonto
Merkur 172 0806, fri opsparing
Merkur 172 6480, donationskonto
PayPal indbetalingskonto, nye medlemmer
Nordea 4378 519956, forenings/pluskonto

Egenkapital

Egenkapital, primo
Årets resultat
Kursreg. værdipapirer

Egenkapital

Anden gæld
PostNord og Pr. Rådgivning

2017

s.608

3.354
1 1.255

354.588

92s
5.608

375.730

398.586
91.a92
-1.321

488.357

24.680

513.037

2016

4.596

4.660

976
2.037

117.510
200
49

120.772

351.781
45.304

1.s01

398.586

5.030

403.616
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Årsberetni ng VaccinationsFor um 2Ot7

Vitager som det første udgangspunkt ivores handleplan for 2O17:

1,. Ny hjemmeside.

2. Støtte aktiviteter i lokalgrupperne.

3. Fokus på problemer med at få diagnose og behandling for vaccineskader.

4. Fokus på fejlregistreringer i Det Danske Vaccinationsregister (DDV).

5. Afklaring og støtte ved genoptagelse af aluminiumsallergi med henblik på erstatning for

varigt men.

6. Arbejde for at der ikke kommer tvangsvaccination i Danmark.

7 . Landsmøde for Vaccineskadede.

1. Nv hiemmeside er gået i luften, og her skylder vi især en tak til Heidi Lykholt.

2. Støtte aktiviteter i Lokalsrupperne

Vi holder årligt møde med kontaktpersonerne, hvor vi drøfter vores faelles indsats i lokalgrupperne og

således har vi også holdt et landsmøde i 2017 .

Derudover har de/vi afholdt 3 foredrag i lokalgrupperne.

Vi har fået flere nye kontaktpersoner i2017, det er vi meget glade forl De er en uvurderlig hjælp til

arrangementerne rundt omkring i landet.

Vi mangler dog stadigvæk kontaktpersoner og håber hele tiden på at der dukker nogle opl

Uden kontaktpersonerne gik det slet ikke, - giv dem et klapl

3. Fokus på problemer med at få diagnose og behandling af vaccineskader

Der er store problemer på dette felt. Det er kun meget få gange der stilles diagnosen: Vaccineskade.

På grund af de ufuldstændige kliniske forsøg, som generelt både løber over for kort tid og med for få

deltagere, er der store mangler i viden om, hvordan man medicinsk identificerer en vaccinationsskade.

Lægeuddannelsen på dette felt har helt tydeligt også mangler på dette diagnoseområde, og vi mangler

specialister i vaccineskader til at være med til at få stillet diagnoser indenfor immunologiske sygdomme,

som vaccineskader ofte er. Undersøgelser for mitokondrieskader er fraværende.
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Undersøgelse og behandling i EU er vi også frataget muligheden for. Selv om vi har EU's

patientmobilitetsdirektivet, støder vi panden imod en mur pga. af reglen om forhåndsgodkendelse for

behandlingen. Har man ikke den, får man ingen refusion, - og den er svær at få.

I tillæg til disse problemer; ser det ud til at vores sundhedsmyndigheder har berøringsangst med dette, -

ikke tydeligere demonstreret, som ved HPV- skader. Men dette problem eksisterer for alle vaccineskader.

Der ligger en lang kamp forude for at oplyse om dette forhold.

For yderligere at sætte fokus på dette problem, har vi fået den ide, at vi vil lave en dokumentar om disse

forhold. Vi har søgt om fondsmidler i 2017 og venter på svar. Håber at blive færdig i 2018.

4. Fokus på feilresistreringer i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Da myndighederne bruger registeret til at oplyse om tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet, er

det pinligt at det er fuldt af fejl.

Vi har kontaktet sundhedsminister Ellen Trane Nørby med eksempler på fejlregistreringer, og vi har fået

et intetsigende svar. Men hun kan ikke undskylde sig med at hun ikke ved noget.

5. Afklaring og støtte ved senoptaselse af aluminiumsallergi med henblik på erstatnins for varigt men

Sag endnu ikke afklaret i Patienterstatningen.

6. Arbeide for at der ikke kommer tvanqsvaccination i Danmark

Partierne Liberal Alliance og Konservative Folkeparti raslede med deres sabler om tvangsvaccination i

Danmark. Der har desuden været en voldsom debat i 2O!7,værre end nogensinde, med hadefulde

ytringer mod uvaccinerede. Emnet er snart det mest debatterede i medierne.

Det fik os til at indse, at vi måtte arbejde målrettet med det. Vi startede i august med at udarbejde et

notat om emnet til vores politikere, men blev først færdige i februar 2018. Vi fik hjælp i den sidste fase

af et kommunikationsfirma, og fik udarbejdet factsheet "Tvang- ikke tvang ", som blev sendt til vores

politikere. I virkeligheden ser vaccinetvang ikke ud til at have flertal i folketinget, som status er p.t.

Der har været ro om det i den sidste tid, men vi ved, at emnet kan dukke op når som helst.

Rundt om i Europa har derværet stor uro, mest i ltalien og i Frankrig, som har indført tvangsvaccination i

2017.

Vi har deltaget i underskriftindsamling til EU-Kommissionen og den er pt. oppe på 155.000.

7. Landsmøde for Vaccineskadede.

En god dag i Odense, med beretningel gråd, latter; musik og god mad, samt et spændende foredrag af

Gunner Ødum om hans arbejde med vaccineskader i årenes løb. Tak Gunner og tak til alle.

Derudover er der sket lidt andre ting



Et lovforslag om aendring af udlodningsmidlerne kom dumpende et par dage før sommerferien. Vi har

sendt høringssvar med en protest mod dette lovforslag, da det forringer alle små foreningers mulighed

for at opretholde økonomisk støtte til deres aktiviteter for medlemmerne. Men vores og andres protest

nyttede ikke noget. Det blev vedtaget, at de store foreninger skal have en større part af

udlodningsmidlerne, hvilket betyder, at alle små foreninger får mindre til aktivitetspuljen fremove6 og

således også Vaccinationsforum fra 2018. Så vi regner med cirka 40.000 kr. mindre i tilskud til vores

a ktiviteter.

Vaccinationsforum god kendt som a lmenvelgørende forening

Viopnåede minsandten, at nå de 100 indbetalingeri2Ol-1, på trods af et meget klodset forløb fra vores

side. Vi satser på det igen i år, og hvis det går godt, da vil vi ophøre med den gamle Landsindsamling, så

vi kun har en årlig indsamling kørende. Det er kun til forvirring og til ekstraarbejde både for bestyrelsen

og medlemmer.

Så stØt op om det, i stedet for landsindsamlingen, som vi satser på vi vil ophøre med i 2018, hvis vi når

de 100 donationer i2018.

Viskylder Helle Rode en stortak, for dels at få det igang, dels hjælpe os iland med detl

Det betyder at du/l nu kan trække beløb på 200 kr. og derover fra i Skat, når I donerer.

Vi er nu medlem af den europæiske gruppe EFW "European Forum for Vaccine VigilanceJ'

En sammenslutning af foreninger i Europa, der arbejder for frihed omkring vaccinationer.

Arbejdet med medlemskabets aktiviteter, og kommunikation mellem os og dem, varetages af Heidi

Reeble. Sammenslutningen har en facebookgruppe og her kan man følge med i aktiviteterne. Der er

desuden et årligt møde, som vores repræsentant deltager i. Vi er derfor bedre i stand til at følge med,

hvad der foregår i Europa, samt være med til at præge udviklingen der.

Vi har afholdt 4 bestvrelsesmøder

Skader

Et afslag på en MFR, og en MFR ikke rejst. To skader efter influenzavaccine (ikke rejst). En henvendelse

på Di-te-Ki-poll Hib {ikke §st endnu). To anerkendte aluminiumsskader efter Di-te-Ki-Pof Hib og en

endnu ikke aftjort sag om varig! m6n efter aluminiumsskade.

Vi har anmodet om aktindsigt i Patienterstatningens antal af anmeldelser af de forskellige

vaccinationsskader; antal afviste og antal tilkendte, men ikke fået svar endnu.
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Vi får mærkeligt nok ikke så mange henvendelser om skader som tidligere, men vi kan se, at der rundt

omkring på forskellige Facebooks om vacciner er lagt opslag op om bivirkninger efter vaccinationel,

bivirkninger, der er så alvorlige, at de ligner egentlige skader.

Klagesager over læger

Familier, der ikke vaccinere; er ofte udsat for en meget grov og nedladende behandling i visse lægehuse.

Vi har hjulpet med klager og gør det gerne. V i må alle gøre en indsats for at stoppe denne adfærd. Vl har

haft et par stykker, som vi har hjulpet med at klage.

VaccinalionsForum i medierne

Vi været i 7 gange: Samvirke, Netavisen, DR1, Lægemiddelindustriens magasin, Politiken, TV2

Østjylland, TV2 Nyhederne

Vi fik nv advokat i 2017

Helle Hald og Markus Wils Lorentzen varetager det område, som Mark Wright har haft i flere år. Tak for

hjælpen i alle disse år til Mark!

Medlemstal.

Vi er oppe på cirka 750 medlemmer; men det er ikke nok til at påvirke politisk. Der skal mange flere til.

Når man tænker på, hvor alvorlig denne sag er, burde vi have flere medlemmer, og her er spørgsmålet

så: hvordan får vi flere medlemmer?

Tak til alle vores medlemmer for at støtte en sag som VaccinationsForum. Det er ikke bare dine børn her

og nu, men alle børn både her og nu, således også i fremtiden.
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