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FORENINGSOPLYSNINGER 

 

 

Foreningen: VaccinationsForum 

c/o Karen Østergaard 

Tagensvej 168, st.tv. 

2200 København N 

 
CVR. Nr.: 26 10 87 13 

Hjemsted: København 

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 og alternativer til vaccinationer. 

At fremme støtten til vaccineskadede. 

At varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder 

og offentligheden. 

  

 

 

Bestyrelsesmedlem: Aline E. Blum Samuelsen 

Breddam 35, 

3230 Græsted 

 

    

  

  

 

 

Revisor: Mariane Møhl Hansen 

Dådyrvej 4 

4690 Haslev 

 

Tommas Jørgensen 

Dådyrvej 4 

4690 Haslev 

 

 

Pengeinstitutter: Merkur Andelskasse, Aalborg afdeling. 

 

Nordea, Ringsted afdeling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31.DECEMBER 

Note     2020  2019 

1  Tilskud udlodningsmidler    201.128  207.967 

  Medlemskontingent    172.030  173.093 

  Donationer    54.078            41.391  

  Tilskud udlodningsmidler tilbagebetalt    -  -2.555 

         Salgsmateriale    770  1.200 

  Foredrag    13.160  3.755 

   

  Indtægter i alt    441.166  424.851 

 

2  Omkostning aktiviteter   - 259.579 - 229.980 

3  Administrationsomkostninger   - 344.663 - 238.883 

   

  Omkostninger i alt   - 604.242 - 468.863 

 

  Årets resultat før renter    -163.076  -44.012 

 

4  Finansielle poster    5.028  - 

 

  Årets resultat    -158.048  -44.012 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 

Note     2020  2019 

  AKTIVER 

  Anlægsaktiver 

  Driftsmidler 

  Tilgodehavende Driftspuljen 2019    -  172.967 

  Tilgodehavende Driftspuljen 2020                  176.128  - 

          Anlægsaktiver i alt    176.128  172.967 

         

OMSÆTNINGSAKTIVER        

   

  Forudbetalt Messe 2020    -  2.825 

         Værdipapirer Nordea Invest    140.441  140.220 

5  Likvide midler    126.899  277.721 

 

  Omsætningsaktiver i alt    443.468  593.733 

 

  AKTIVER I ALT    443.468  593.733 

 

 

 

  PASSIVER 

   

6  Egenkapital    429.532  587.359 

 

7  Anden gæld    13.936  6.374 

 

  Kortfristede gældsforpligtelser i alt    13.936  6.374 

 

  Gældsforpligtelser i alt    13.936  6.374 

   

        

  PASSIVER I ALT    443.468  593.733 
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NOTER 

Note     2020  2019 

1  Tilskud udlodningsmidler 

 

  Aktivitetspulje    25.000  35.000 

  Driftspulje    176.128  172.967 

 

      201.128  207.967 

 

2  Omkostning aktiviteter 

   

         Nyhedsbrev    94.078  55.277 

         PR-rådgivning     81.027  3.794 

         Dokumentar    39.511  83.007 

         Informationsmateriale    13.281  53.767 

         Foredrag – konferencer - messe    11.567  14.558 

         Repræsentationsomkostninger     10.298  10.910 

         EU-repræsentant    -  858 

         Donationsindsamling - donation    3.100  1.100 

         Hjemmesiden, incl. webmaster     6.717  6709 

 

      259.579  229.980 

 

3  Administrationsomkostninger 

 

  Telefon og Internet    17.521  25.934 

  Omkostningsrefusioner til bestyrelsen    9.800  11.200 

         Betalende sekretariat – honorar    129.720  54.050 

  Lokaleomkostninger betalende sekretariat   24.000  12.000 

  Lokaleomkostninger, sekretariat    -  24.000 

  Lokaleomkostninger, administration    24.000  24.000 

  Kontorhold    1.256  969 

  Bestyrelsens møder, incl. transport    7.731  9.746 

  Generalforsamling, incl. foredrag    20.094  19.628 

  PBS    7.094  7.410 

  EDB-udgifter incl. software - småanskaffelse   19.500  4.792 

  Porto, gebyr (bank og PayPal)    16.299  14.783 

  Faglitteratur og abonnementer    -  1.005 

  Lokalgruppemedlemsmøder    50.001  15.565  

  Kontaktpersoner/bestyrelsen, møder    17.647  13.801 

 

 

           344.663  238.883 
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NOTER / SPECIFIKATIONER FORTSAT 

Note     2020  2019 

 

4  Finansielle poster 

 

  Udbytte værdipapirer    5.028  - 

 

      5.028  - 

 

 

5  Likvide midler 

   

  Forudbetalt donation    600 

         Merkur   101 2980, medlemskonto    438  5.789 

         Merkur   102 2518, betalingskonto    11.630  7.839 

         Merkur   117 20814, lokalgrupper konto    -  350 

  Merkur   172 0806, fri opsparing    111.256  260.523 

  Merkur   172 6480, donationskonto    2.975  2.568 

  PayPal    indbetalingskonto, nye medlemmer   -  640 

  Nordea   4378 519956, forenings/pluskonto   -  12 

 

      126.899  277.721 

 

6  Egenkapital 

 

  Egenkapital, primo    587.359  617.596 

  Årets resultat    -158.048  -44.011  

  Kursreg. værdipapirer    221  13.774 

             

  Egenkapital     429.532  587.359 

 

7  Anden gæld 

  PostNord m.m.    13.936  6.374 

 

 

      443.468  593.733 
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ÅRSBERETNING FOR VACCINATIONSFORUM 2020 

Det har været et anderledes år med mange udfordringer. Coronasituationen lukkede landet ned, 

men VaccinationsForum fik mere travlt end før. Vi har gransket love og jura for at kunne følge 

med og forstå, og vi har i tillæg fået mange henvendelser båret af frygten for tvang. 

Vi har i afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2020 og en generalforsamling. 

 

Medlemmer 
Foreningen tæller i skrivende stund 916 medlemmer, hvoraf cirka halvdelen er med i vores 

private facebookgruppe. 

 

Lokalgrupper 
Vi har udvidet med 2 lokalgrupper, så vi nu har 7 lokalgrupper fordelt i landet: Nordjylland, 

Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Midt- og Vestsjælland, Hovedstaden og Bornholm. I alt har vi 

næsten fordoblet antallet af kontaktpersoner, så vi nu har i alt 16 kontaktpersoner, en øgning på 

netto 7 kontaktpersoner i 2020. 

 

Vi har gennemført vores to halvårlige landsmøder med kontaktpersoner og bestyrelsen i Odense, 

ét i foråret lige før nedlukningen og ét i september. 

 

Kontaktpersonerne gør et kæmpe arbejde med at arrangere foredrag og netværksmøder. Det 

sidste har dog i det indeværende år været svært pga corona.  

 

Foredrag 
Vi er lykkedes med at gennemføre seks foredrag; fire først på året og to i efteråret. To i efteråret 

måtte aflyses, hvilket sikkert skyldtes corona, da der var usædvanlig dårlig tilslutning. 

Kontaktpersonerne var heldigvis så vakse, at vi ikke mistede penge på aflysning. Der er rigtig 

stor efterspørgsel på vores foredrag om børnesygdomme og -vacciner. Det er gået en lille smule 

mere trægt med det generelle foredrag om vacciners sikkerhed, som skulle danne grundlag for 

foredragsturné. Måske skyldes det corona? (I januar fulgte vi op med to online foredrag som 

erstatning for det ene aflyste. Det var en god erfaring og absolut en mulighed, vi vil udbygge og 

gøre brug af i fremtiden). 

• 18. jan. Ålborg: Hanne Boss: ”Hvad nu hvis mit barn får mæslinger?”  

• 29. feb. Århus: Mie Thorsen: ”Vaccination? – Skal-skal ikke?” 

• 29. feb. Valby: Helge Volkmann: ”Infektionssygdomme hos børn – symptomer og behandling” 

• 7. mar. Kolding: Helge Volkmann: ”Infektionssygdomme hos børn – symptomer og behandling” 

• 21. okt. Roskilde: Pia Hansen: ”Er vacciner den sikre løsning?” 

• 24. okt. Århus: Mie Thorsen: ”Influenza- og pneumokokvaccination” – udgik 

• 28. okt. Kolding: Pia Hansen: ”Er vacciner den sikre løsning?” – udgik 

• 31. okt. København: Søren Borch: ”Homøopati, vacciner og homøoprofylakse” 

• 28. nov. Ålborg: Pia Hansen: ”Er vacciner den sikre løsning?” 

• (13. + 20. jan 2021: 2x online: Pia Hansen: ”Er vacciner den sikre løsning?”) 

 

Foreningens aktiviteter 

1. Messe i januar 

Den 18. januar deltog vi med en stand på den nye Morbum Messe i Odense, hvor vi 

promoverede foreningens virke. Desuden medvirkede vi med et foredrag ved Pia Hansen om 

vaccinesikkerhed.  
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Messen er ny, og vi fik et godt tilbud, så det var ikke så dyrt for os at deltage. Målt på antallet af 

besøgende til messen blev selve messen ikke nogen succes. Der var også et mindre frafald af 

stande kort før start. For os som forening gik det bedre. Vi fik mange gode snakke, og det var en 

god øvelse for den på daværende tidspunkt relativt nye bestyrelse. VaccinationsForums foredrag 

blev arrangeret i samarbejde med immunolog Kim Varming, og der var god respons på det. Der 

var dog ingen synlig gevinst i form af at høste nye medlemmer 

2. Kursus i mediestrategi  

I slutningen af 2019 og i begyndelsen af 2020 har bestyrelsen afholdt et kursus i retorik og 

mediestrategi for udvalgte medlemmer, der har vist sig interesserede i at tale med journalister og 

stå frem i medierne på vegne af foreningen. Den sidste fjerdedel af kurset er ikke iværksat og 

heller ikke faktureret. 

3. Foretræde for sundhedsudvalget 

Bestyrelsen fik foretræde for sundhedsudvalget i Folketinget d. 26. november. Formålet var at 

påvirke politikerne til at opgive tvangsvaccination i epidemiloven. Som bekendt var foreningen 

ikke den eneste, der havde dette punkt på dagsordenen i efteråret. Vaccinationstvang blev da 

også taget ud af den endelige epidemilov. Besøget er beskrevet i vores nyhedsbrev i december 

2020. 

4. Høringssvar 

Inden den nye epidemilovs vedtagelse var lovforslag i høring i to omgange. VaccinationsForum 

har i samarbejde med Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte indsendt høringssvar begge 

gange. De kan læses i deres fulde længde i nyhedsbrevene fra december 2020 og marts 2021. 

5. Åbent brev til sundhedsministeren 

I november indsendte vi et åbent brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, hvor vi 

anmodede ministeren om: 

• At udelade muligheden for tvangsvaccination i den kommende epidemilov.  

• At nuancere de officielle oplysninger om vacciner, så det ærligt afspejler de mangler, der er i den 

nuværende forskning inden for vacciner. 

• At engagere sig i at påvirke de globale myndigheder (EMA, FDA, WHO), så de krav, der stilles til 

vaccineproducenterne, skærpes med det formål, at befolkningen kan have tillid til myndighedernes 

anprisninger af vacciner. 

Vi har fået følgende svar: 

 ”For så vidt angår muligheden for tvangsvaccination indgår dette ikke i den epidemilov, som 

netop er vedtaget den 23. februar 2021.” 

6. Dokumentarfilm SVIGTET 

Hele året har vi arbejdet med at få vores dokumentarfilm SVIGTET færdig til premiere. Selv om 

vi har haft professionelle producere på opgaven, har det været nødvendigt, at vi selv har været 

tæt med inde over forløbet, både i forberedelserne til optagelserne samt redigeringen og 

klipningen efterfølgende. Det har været et stort arbejde. Filmen havde for-præmiere til vores 

2020-generalforsamling, og efterfølgende lå der et stort strategisk arbejde i at få den udbudt til 

diverse TV-kanaler. 

 

Filmen fik således premiere d. 12. november 2020 følgende steder: 

• VaccinationsForums YouTube-kanal, hvor filmen fortsat kan ses. 

• Free Observer: freeobserver.org 

• DK4: dk4.dk 
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Efterfølgende er filmen blevet vist flere gange i DK4 og den er blevet vist af: 

• København NV: citytvcopenhagen.dk 

• Kolding: canal6000.dk 

• Østsjælland: kiptv.dk 

Filmen har fået en blandet modtagelse. Her en smuk udtalelse fra vores facebookside: 

”Tusind tak for jeres store arbejde! Vi melder os ind til den første og vil støtte jer, hvor vi kan 

inden at vi alle ender med en giftig nål i armen! Føj siger jeg bare! Af hjertet tak for jeres store 

indsats! Tak for at oplyse og passe på og hjælpe mennesker i nød! At hjælpe, hvor staten svigter! 

Det er så smukt og menneskeligt, at jeg næsten kan græde! Tak for at inspirere, og være 

forbillede!” 

 

Eneste medieomtale er kommet fra onlinemediet Zetland, som forholder sig kritisk til filmen:  

”Ny dansk vaccinekritisk film hitter på nettet. Foreningen er støttet af offentlige penge. Filmen 

er vist tusindvis af gange.”  

7. Paneldebat er udsat  

Vores planer om paneldebat er af flere årsager ikke lykkedes at udføre. Men vi har ikke droppet 

planerne og er i fuld gang med at finde en løsning for dette arrangement. 

 

Hjemmeside 
Vores hjemmeside fungerer fortsat som kilde til information om vacciner samt foreningens virke. 

Den bliver opdateret regelmæssigt med nye artikler og information om arrangementer. 

 

Nyhedsbreve 
Vi har udgivet 4 trykte nyhedsbreve i løbet af 2020.  

 

Sociale medier 
VaccinationsForum har i efterhånden mange år været på Facebook. Vi har en offentlig side og 

især har vi en privat og skjult gruppe udelukkende for medlemmer. Den sidste kører rigtig godt. 

Tonen er god, og medlemmerne søger at hjælpe hinanden. Cirka halvdelen af foreningens 

medlemmer er med i Facebookgruppen.  

 

Den offentlige side kunne godt optimeres, men vi mangler folk til det, og det er ikke nogen nem 

post, da den er en del af vores ansigt udadtil.  

 

Vi har en Instagram-profil. Den er mest blevet brugt til at dele annoncer for foredrag etc. Også 

her mangler vi folk med kompetencer. Desuden har vi en Twitterprofil og en YouTube-kanal, 

men ud over lanceringen af Svigtet, er den ikke blevet brugt. 

 

Sekretariatets rådgivning 
Der har været åbent for telefonen 2 timer to gange hver uge. Der er cirka 2-5 opkald hver gang. 

Der har været mange opkald båret af bekymringer i forhold til den førte coronapolitik og 

epidemiloven. Ligeledes har der fortsat været mange spørgsmål omhandlende børn og 

vaccinationer, skal/skal-ikke og især stivkrampe. Uenighed blandt forældre, rettigheder og risici 

fylder også meget. Antallet af spørgsmål om rejsevaccination er ikke så underligt faldet 

betragteligt i antal. 
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Erstatningssager 
Vi har i 2020 haft følgende erstatningssager: 

 

MFR-vaccinen 

• 1 sag om vurdering af erhvervsevnetab. Afsluttet.  

• 1 sag om anke over méngrad. Ikke afsluttet. 

DiTeKiPol-Hib-vaccinen 

• 1 sag om mistanke til DiTeKiPol-Hib-vaccinen og autisme. Uafsluttet. 

• 1 sag om lammelser og hjernebetændelse. Har fået tilsagn om fri proces og sagen skal nu i 

Højesteret. Sagen er efterhånden 20 år gammel! Men forældrene kæmper videre. 

• 2 sager om genoptagelse pga. af påstand om evt. varigt mén af aluminiumsallergi. 1 afvist, 1 

ikke afgjort. 

• 4 sager om aluminiumsproblemer af varierende karakter. Ikke afsluttede. 

DiTeBooster-vaccinen 

• Diverse gener fra arm etc.  

Ikke færdigbehandlet/udredt/anmeldt. 

Influenzavaccine   

• 1 sag om Guillain-Barré syndrom (lammelse) få dage efter influenzavaccine. Ikke afklaret og 

ikke anmeldt  

Klagesager 
Vi har fået 3 sager til klagesystemet. Alle tre handler om anmeldelse af praktiserende lægers 

behandling og /eller opførsel. Der er anmeldt til Styrelsen for Patientklager. Vi har ikke fået svar 

på nogle af sagerne (lang sagsbehandlingstid er almindelig). 

 

Europæisk samarbejde 
Arbejdet i den europæiske gruppe er struktureret om et fysisk møde for at pleje kontakter og 

følge med. Corona har vanskeliggjort arbejdet, og vi har heller ikke haft de fornødne ressourcer 

eller folk til at tage ansvar for dette arbejde. Vi har været med i form af en underskrift på et brev 

til EU-parlamentet, omhandlende vores fundamentale friheds- og borgerrettigheder i EU, men 

derudover har det europæiske samarbejde ligget stille for vores vedkommende. 

 

Donation 
Vores årlige indsamling bidrager til at opretholde foreningens status som almennyttig forening 

og giver os mulighed for at få del i statens udlodningsmidler. Vi samlede et rekordstort beløb ind 

i 2020; 54.078 kr. Tusind tak til alle, som bidrog! 

 

Andet 
Ugeskrift for læger har i marts haft en artikel af historiker Anne Hagen Berg, som har skrevet sin 

ph.d. i historie om MFR-vaccinens historie. Det har været interessant at læse, da den ufrivilligt 

også er blevet en skildring af VaccinationsForums tidlige historie. Artiklen er omtalt i vores 

december-nyhedsbrev. 

 

VaccinationsForum er blevet anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed af en privatperson for at 

overtræde markedsføringslovgivningen. Bestyrelsen måtte indsende en redegørelse, og vi er 

siden blevet fuldstændigt frikendt. Styrelsen konkluderer, at klagen er uberettiget. 


