Bestyrelsesberetning den 30. januar 2019 – for perioden september 2017-august 2018
Dansk Børnefond har siden 1981 hjulpet tusindvis af børn i den 3. verden til at få en bedre fremtid gennem
uddannelse. Siden 1. september 2017 er det en gruppe af 7 frivillige, der har påtaget sig alle opgaverne i
Danmark med at sikre, at nogle af verdens fattigste børn og unge får mulighed for at komme i en god skole,
få et dagligt måltid nærende mad og hjælp, når sygdom og naturkatastrofer rammer. Vi tror på, at hjælp til
uddannelse er den bedste hjælp, vi kan yde.
Dansk Børnefond formidler dels hjælp fra en fadder til et særskilt fadderbarn, men også til grupper af
mennesker i landsbyer. Vi er klar over, at forskelsbehandling sker, når enkelte børn udpeges – for ’hvorfor
blev det lige Beate og ikke Lucas, som fik en fadder – de er jo lige fattige?’ Heldigvis har alle vores partnere
en bestyrelse, som også er ansvarlig for, at de mest trængende børn/familier udpeges til fadderskaber.
Det er hverken let eller rimeligt – men vi forsøger at hjælpe så mange som økonomien tillader og dernæst
at minde de børn som hjælpes om, at de har et ansvar for at formidle hjælpen videre til andre.
Vi har ca. 1.000 faddere, som gennem det seneste år har bidraget økonomisk til Dansk Børnefond. Antallet
er faddere har de seneste år været dalende – det skyldes dels, at vi har måtte afslutte en del fadderskaber,
hvor faddere har nået en høj alder, og dernæst at en gruppe faddere er sat ’til ophør’, idet de gennem flere
år ikke har betalt. Vi er dog taknemmelige for enhver fadder og siger mange tak for den tid, de har støttet
et eller flere børn samt bidraget til særlige projekter, som tilgodeser flere modtagere.
Fadderne har hjulpet 1.200 børn. 121 børn i Bangladesh, 200 børn og 54 ’madbørn’ fordelt på 2 områder i
Gambia, 340 børn i Ghana fordelt på 3 områder, 310 børn i Sierra Leone og 180 børn Sydamerika.
Vi har bestræbt os på, at alle faddere to gange i løbet af året har modtaget en personlig hilsen fra børnene
og et karakterblad, sammen med et nyt blad med information om skolerne og enkelte børnehistorier.
Vi minder løbende vore partnere om, at vi ønsker at børnene skriver mere personlige breve til deres
faddere, men erfarer desværre igen og igen, at brevenes sætninger bliver lidt ensformige – selv fra de
ældre elever. Det kan skyldes kulturelle forskelle, eller at ’afstanden’ til en fadder bliver for ’uklar’ for
eleven – det lykkes dog i nogle tilfælde, at en fadder og en elev får opbygget et fællesskab.
Der er foretaget inspektionsbesøg i Bangladesh og Gambia i dette regnskabsår.
Vi overfører fadderskabsbidrag til vores samarbejdspartnere hver 3. måned sammen med evt. ekstra gaver
fra faddere. Inden overførsler ajourfører de landeansvarlige elevlisterne fra partnerne for at tjekke, hvor
der evt. er elever, der er sluttet – og hvor fadderen skal informeres og gerne tilbydes et andet barn.
Partnerne aflægger regnskaber for modtagne bidrag, herunder hvorledes disse er anvendt, fx til mad og
skoleudgifter. Nogle af vores partnere afrapporterer meget punktligt – andre må vi ’være lidt efter’.
Det samme er gældende, når vi bevilger bidrag til særlige projekter. Her er proceduren, at partnerne sender
projektansøgninger med orientering om behov, antal der vil få glæde af gennemførelsen mv samt budget.
Efter projektet er gennemført, modtager vi en afsluttende rapport og regnskab.
Det første blad, vi udgav i regnskabsåret sept. 2017-august 2018 havde fokus på alle samarbejdspartnerne
og skolerne/børnehjemmene, herunder præsentation af den nye frivillige gruppe. Det andet blad havde
især fokus på Bangladesh, men omtalte også vores indsats i de øvrige samarbejdslande.
Vi har brugt en del tid på at gennemgå og ajourføre alle elev- og fadderdata samt tilrette økonomiprogrammet. Vi har revideret de formularer, som vores samarbejdspartnere skal anvende, vi har revideret
flere af vore samarbejdskontrakter og en ny hjemmeside er oprettet.
Årsregnskabets samlede indtægter kom op på 4,2 millioner kroner, hvilket var 1.765.000 kr. højere end
forrige regnskabsår. Indtægterne fordeler sig med 56% fra faddere, 2% fra Kulturstyrelsen og 42%
modtaget i gaver og arv. Fordelingen er vanskelig at sammenligne med tidligere år, idet vi modtog arv fra 2
tidligere faddere på i alt 1.660.062 kr.
Dansk Børnefond uddelte godt 2,2 millioner kroner fra omkring 1.000 faddere til 1.200 børns skolegang i
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Bangladesh, Bolivia, Chile, Gambia, Ghana, Peru og Sierra Leone. En lille del af fadderskabsbidragene
anvendes til børn, som midlertidigt ikke har en fadder.
Vi har modtaget driftstilskud fra Kulturstyrelsen, i alt 84.079 kr., hvorimod Kulturstyrelsens tidligere pulje til
almennyttige kulturelle projekter desværre er nedlagt, hvorfor det ikke længere er muligt at søge tilskud til
særlige projekter. Fra denne pulje har vi de seneste år modtaget mellem 200.000 kr. og 357.000 kr. årligt til
særlige projekter til stor gavn for vores børn og samarbejdspartnere.
De samlede udgifter til administration og publikationer beløb sig til 189.000 kr., hvilket er 4% af de samlede
indtægter (eller 7%, hvis vi ikke medregner arven på 1.660.062 kr.). Den lave administrationsdel skyldes, at
det daglige arbejde udføres af frivillige.
På grund af de store arvebeløb vi modtog i regnskabsåret, har bestyrelsen været i stand til at bevilge
ekstraordinære bidrag til særlige projekter i regnskabsåret, til glæde for langt flere end blot fadderbørnene:
I Bangladesh har vi doneret i alt 165.000 kr.: 20.000 kr. (modtaget af Happy Hand) til etablering af
skoletoiletter, 38.000 kr. til nye senge til KMMS-skolens pigesovesal og 107.000 kr. til renovering af spisesal.
I Gambia har vi doneret i alt 112.000 kr. til bygning af 3 nye klasseværelser på Sotokoi-skolen.
I Ghana har vi doneret i alt 162.000 kr.: 64.000 kr. til nye møbler på Hansen Road School, 60.000 kr. til
etablering af et computer-klasseværelse på Esaase School, 6.000 kr. til IT-udstyr og 32.000 kr. til renovering
af klasseværelser i Tamale.
I Sierra Leone har vi doneret i alt 13.000 kr. til hygiejneprodukter til unge kvinder.
I Bolivia har vi doneret 10.000 kr. til dagcentre.
Til anvendelse i regnskabsåret er bevilget i alt 462.000 kr. og dernæst er der hensat yderligere 400.000 kr.
til anvendelse i efterfølgende regnskabsåret 2018-2019, i alt 862.000 kr.
Årets resultat blev et positivt resultat på 930.480 kr. Dette positive resultat er endda efter, at bestyrelsen
har hensat 400.000 kr. til særlige projektbidrag i 2019.
Bestyrelsen har ikke som mål at øge egenkapitalen, men i stedet ønsker vi og den frivillige gruppe at hjælpe
endnu flere elever.
Dansk Børnefond havde den 30. september 2017 en egenkapital på i alt 1.862.420 kr.
Budgettet for 2018/2019 viser, at vi forventer et positivt resultat på 31.730 kr. for indeværende
regnskabsår. I budgettet er afsat midler til inspektionsbesøg i Ghana, som senest er besøgt i 2016.
Bestyrelsen har den 30. oktober 2018 godkendt det reviderede årsregnskab og budget for 2018/19.
Det reviderede årsregnskab for 2017/18 samt budget for 2018/19 er vist i Dansk Børnefonds blad
nr. 2/2018 og kan også ses på www.danskbornefond.dk.
Vi vil minde om, at bidrag til Dansk Børnefond er fradragsberettiget for indbetalte beløb op til 16.300 kr. pr.
år i 2019 efter Ligningslovens §8A. Større bidrag er også fradragsberettigede efter §12, hvis man
underskriver en 10-årig aftale.
Vi er taknemmelige over kun at møde venlige, positive, gavmilde og forstående faddere. Også når vi
indimellem må informere om, at deres fadderbarn ’pludselig’ er flyttet uden at sende den afskedshilsen,
som vi har aftalt altid skal skrives. Vores partnere gør deres yderste for at dette ikke sker, men fattige
familier er ofte nødt til at flytte for at få lidt arbejde. Tak, fordi I siger ja til at fortsætte med det andet barn,
vi i en sådan situation sender jer information om.
En stor tak til alle, der har bidraget med gode idéer og økonomiske midler – også for de ekstra bidrag, vi har
modtaget i anledning af en festlig anledning, hvor en fadder har indsamlet penge til Dansk Børnefond.
Vi sender en hilsen fra børnene, fra de frivillige og fra bestyrelsen. Vi er meget taknemmelige for jeres
trofaste støtte, og vi vil fortsat gøre vores bedste for at videreformidle jeres bidrag.
Vi ønsker at give endnu flere børn en bedre fremtid.
På bestyrelsens vegne Lise Rechter, formand
30. januar 2019
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