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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Lungeforeningen.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 124 af
10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Indsamling i 2020 er foretaget i henhold til tilladelse og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Indsamling er gennemført via Facebook, SMS og Mobilepay.
Vi anser det i note 14 opstillede regnskab for indsamling til fordel for foreningens formål, der skal støtte foreningens generelle arbejde for perioden 1. januar - 31. december 2020, for udarbejdet i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven.
Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne udlodningsmidlerne fra Socialministeriet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne udlodningsmidler fra Socialstyrelsen.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 28. april 2021

Direktion
Anne Brandt
direktør

Bestyrelse
Torben Mogensen
formand

Henrik Vincentz
næstformand

Britt Holmgaard

Caroline Hedsund

Dorte Chabert

Finn Wulff

Kirse Bock

Kjeld Møller Pedersen

Sidsel Vinge

Penneo dokumentnøgle: LPDJ5-OKP0F-EHIES-2NWUG-Q4HCG-2GBET

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne af Lungeforeningen

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse,
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften,
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag
af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, standarderne
for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende
handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lungeforeningen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset foreningens særlige forhold, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 om offentlige indsamlinger.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan
fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde,
at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,
som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020
om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:

Lungeforeningen

5
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ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til god
regnskabsskik, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at
der er taget skyldige økonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 28. april 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne24730
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 124 af
10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
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Ledelsesberetning
Lungeforeningen er en patientforening så vel som en sygdomsbekæmpende forening, der siden 2011 har arbejdet
for en vision om sundere lunger livet igennem. Vi repræsenterer alle mennesker, der lever med en lungesygdom
tæt inde på livet – hvad enten man lever med en af de store folkesygdomme som KOL eller astma eller mindre
udbredte lungesygdomme som Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) eller Primær Cilie Dyskinesi (PCD) m.fl., og
hvad enten man er barn eller voksen, selv syg eller pårørende.

RESUMÉ
Lungeforeningen har også i 2020 kæmpet på vegne af alle landets borgere, der lever med en lungesygdom tæt
inde på livet – og sammen med udbredelsen af COVID-19 kom også mange spørgsmål om lungerne i år på
danskernes læber. Mange mennesker blev opmærksomme på, hvad det vil sige at leve i isolation og ensomhed,
og konstant have et højt fokus på god hygiejne og udluftning, men også finde muligheder gennem alternative
måder at være sammen på.
Vi ser stadig en god udvikling på lungeområdet, men forandringer tager tid, og der er derfor fortsat behov for at
investere midler til at skabe vækst i foreningen såvel som øget bevågenhed i befolkningen, blandt politikere og
myndigheder, så vi kan nå ud med viden, råd og støtte til de mange mennesker, der lever med en lungesygdom
tæt inde på livet.
Lungeforeningen har trods den omfattende pandemi i år nået et højt indtægtsniveau, hvilket primært skyldes
vores nuværende medlemmers, men også danskernes opbakning til og stigende opmærksomhed på lungesagen,
og at vi er lykkedes med at opnå midler fra flere akutpuljer til helt særlige indsatser i forbindelse med COVID19.
Resultatet af driften ender på et overskud på
1.028 t.kr. før af- og nedskrivninger og kursreguleringer mod et budgetteret underskud på
-4.587 t.kr. Årets resultat viser et højt niveau
af indsamlede midler. Særligt har stigningen
i indtægter fra medlemskontingenter og støttebidrag fra 9.814 t.kr. i 2019 til 12.159 t.kr.
i 2020 bidraget positivt til foreningens virke
og aktiviteter. Vi er således lykkedes med at
udmønte aktiviteter for 14.218 t.kr.
Årets resultat inkl. finansielle poster ender
med et overskud på 485 t.kr. mod et budgetteret underskud på -4.587 t.kr.
Lungeforeningen har også i 2020 arbejdet for mere forskning i lungesygdomme. En del af dette arbejde er udført
som led i betjeningen af Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden. Herigennem søger Lungeforeningen at opnå vigtige synergier dels mellem forskningsmiljøer på voksen- og børneområdet og dels mellem
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2020 blev et år påvirket af sygdommen COVID-19, som i høj grad påvirker lungerne. Lungeforeningens eksistensberettigelse og stemme i samfundet var således i høj grad påvirket af pandemiens udbredelse, da vi besidder
en vigtig viden om lunger og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, som er opbygget siden foreningens grundlæggelse i 1901, hvor tuberkulosen hærgede.
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fagpersoners vidensformidling – alt sammen for at møde lungepatienters behov for bedre behandling. Coronapandemiens udbredelse medførte desværre, at Børnelungefonden ikke fik mulighed for at støtte forskning.
RESULTATER
2020 blev på mange måder et ekstraordinært år for Lungeforeningen. I januar kunne foreningen fejre 10-årsjuilæum for direktør, Anne Brandt, sammen med glæden over at være blevet udvalgt som’best practice’-case på
Altinget på baggrund af de sidste mange års målrettet arbejde og resultater. Lungeforeningens udvikling de sidste
10 år er en historie om skarpt definerede mål, unikke samarbejder med mange og teamwork for at lykkes med
den ambitiøse vision Sundere Lunger Livet Igennem, der fortsat er det bærende element:

en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver
syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen.
.

På 10 år er Lungeforeningens medlemstal vokset fra 4.600 til over 23.000, og foreningen taler med en langt
større kraft. En dybtfølt tak til alle, der har bidraget til, at vi er nået hertil, og en tak til alle, der stadig er med på
rejsen. Målet er fortsat, at lungesygdomme bliver prioriteret endnu højere i Danmark: Lungeforeningen er udvalgt som ”Best Practice”-case på Altinget.
På baggrund af de seneste års positive resultater har bestyrelsen valgt at fortsætte investeringerne i den fortsatte
udvikling og vækst i aktiviteter og antal medlemmer.
Aktiviteter
På aktivitetssiden har foreningen i 2020 nået et højt niveau af indsamlede midler. Flere af årets planlagte aktiviteter måtte aflyses i forbindelse med udbredelsen af COVID-19, som også medførte andre akutte behov. Det
lykkedes Lungeforeningen at opnå midler fra flere akutpuljer til helt særlige indsatser i forbindelse med COVID19. Partnerskaber og projekter har således igen i 2020 givet indtægter til at fortsætte vidensopbygningen på
lungesagen, samt til at støtte patienter og pårørende og fastholde vores rådgivningstilbud. Vi er lykkedes med
et højt aktivitetsniveau, som svarer til udmøntede aktiviteter for lungesagen for 13.848 t.kr.
Lungeforeningen har siden 2014 investeret af egenkapitalen i indsamlings- og engagementarbejdet. Bestyrelsen
vedtog i 2014 at videreføre en strategi, som skal sikre en økonomisk bæredygtig forening med stabil finansiering
af det øgede behov for aktiviteter. Vi opfylder foreningens formålsparagraf og byder nye medlemmer velkommen gennem fokuserede indsamlingsaktiviteter. Det ultimative mål er at opnå et positivt bundlinjeresultat baseret på indsamling af frie midler gennem medlemmer, som støtter sagen, en bæredygtig økonomi.

Medlemsudviklingen i
Lungeforeningen 2018-2020
25.000

22.693

23.946

2019

2020

19.994

20.000
15.000
2018
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”Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi
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Fortsat modernisering og udvikling af Lungeforeningen
Lungeforeningen har i 2020 haft en helt særlig opmærksomhed på
den værdi, der følger af et professionelt og højt digitaliseret systemlandskab. Udbredelsen af COVID-19 har på flere måder vist,
hvor afgørende vigtigt digitalisering er for en forening som Lungeforeningen, idet foreningens virke har kunnet fungere under nedlukning af et helt samfund og med medarbejdere, som har måttet
arbejde hjemmefra. Vi har således også i 2020 valgt at bruge ressourcer på at udvikle foreningens systemlandskab, dataflows og arbejdsgange for at tilbyde relevant og målrettet, datadrevet viden og
kommunikation til og med foreningens medlemmer og andre interesserede i lungesagen. Udviklingen betyder, at vi stadig når ud til
flere patienter og pårørende med de ydelser og den støtte, de efterspørger og finder relevant. Fokus er fortsat tilfredshed og loyalitet,
og flere og flere vælger at støtte foreningens arbejde med månedlige bidrag.

Lungeforeningen foretager sin indsamlingsvirksomhed i henhold til lovgivningen. Det sker i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020. Lungeforeningen er
desuden godkendt til at modtage personlige gaver efter reglerne i Ligningslovens §8A og til at modtage
ydelser (gavebrevsydelser) efter ligningslovens §12, stk. 3. Foreningen er
medlem af Indsamlingsorganisationers Brancheforening (ISOBRO) og
er meget opmærksomme på at overholde og følge alle gældende juridiske
såvel som etiske regler og retningeslinjer for at fastholde en troværdig og
ansvarlig indsamling.

Ud over indtægter fra medlemskaber er gaver (donationer) fortsat også en væsentlig del af foreningens indtægtsgrundlag. Årets donationer og gaver fra private er opgjort til 705.413 kr. og er anvendt til foreningens generelle
arbejde.
Derudover gør Lungeforeningen
brug af offentlige indsamlinger via
Facebook, SMS og Mobilepay
(210706). Indsamlingerne er anmeldt og godkendt af Indsamlingsnævnet.
Tilskuddet fra de offentlige udlodningsmidler er steget en smule fra
3.407 t.kr. i 2019 til 3.559 t.kr. i
2020.
Resultatet af driften ender på et
overskud på 1.028 t.kr. før af- og
nedskrivninger og kursreguleringer mod et budgetteret underskud
på -4.587 t.kr, som særligt skyldes indtægter fra medlemskontingenter, -bidrag og private donationer, samtidig
med et mindre forbrug til andre, planlagte aktiviteter grundet nedlukning af landet. Heruover lykkedes det at
opnå støtte til større, strategiske projekter fra ekstraordinære akutpuljer.

”En stor tak til alle, der giver denne uvurderlige og afgørende støtte til Lungeforeningens arbejde.
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Ved udgangen af 2020 nåede vi op på 23.946 medlemmer, som tilsammen har bidraget med at øge indtægter fra
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PATIENTSTØTTE, FORSKNING OG FOREBYGGELSE ER VIGTIGE FOKUSPUNKTER
Som patient- og sygdomsbekæmpende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser baseret
på de tre vigtige områder – patientstøtte, forskning og forebyggelse. Det betyder, at alle Lungeforeningens aktiviteter først og fremmest er til for at hjælpe alle de mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet,
hvad enten de er patienter eller pårørende, og uanset diagnose og alder, og vi kæmper for, at færre bliver syge i
deres lunger. Vi støtter lungepatienter, der hvor de er, og styrker dem til at leve et så godt liv med deres lungesygdom, som muligt.

Lungeforeningens tre værdier faglighed, troværdighed og engagement har også i dette ekstraordinære år været
et vigtigt fundament for vores aktiviteter. Kommunikation og formidling blev en af de allervigtigste opgaver.
Året bragte mange udmeldinger fra myndigheder, og i en tid, hvor man ikke kan mødes fysisk, er selve måden,
man kommunikerer og formidler skriftligt på, endnu vigtigere. Her har foreningen gjort sit for at gøre det nemmere at omsætte officielle udmeldinger til brugbar og jordnær viden i en hverdag med en lungesygdom.
Foreningens årlige generalforsamling blev også berørt. Normalt er det en festlig begivenhed og anledning til at
mødes fysisk med medlemmer og mange frivillige, men grundet restriktioner og smittefare valgte bestyrelsen at
afholde den digitalt. Vi udviklede et koncept for at afholde en digital generalforsamling, som blev godt modtaget.
Det blev en positiv oplevelse at møde deltagernes engagement og opbakning digitalt i gennemgangen af det
seneste års udvikling, og konceptet vil derfor også kunne benyttes i fremtiden.
EN RELEVANT OG NÆRVÆRENDE STEMME I SAMFUNDET
Lungeforeningen har fortsat leveret relevant og nærværende viden, råd og støtte gennem vores kommunikationskanaler.
Da coronapandemien ramte Danmark primo 2020, kom der for alvor fokus på lunger og vejrtrækning i befolkningen, men naturligvis også i medierne. Lungeforeningen oplevede gennem hele året at modtage utroligt mange
henvendelser fra medierne, og vi har arbejdet intenst for at få fokus på lungepatienter i medierne. Vi oplevede
en stigning i presseomtale på 138 % med 1.092 i 2019 og 2.595 omtaler i 2020. Omtalerne har særligt omhandlet
COVID-19. Lungeforeningens formand, Torben Mogensen, har i årets løb været en vigtig repræsentant og ambassadør for lungesagen og udtalt sig i mange forskellige henseender. Blandt andet som ekspert på TV2 og TV2
NEWS’ ”Spørg om corona”, som en del af et ekspertpanel hos Berlingske, som dagligt har kommenteret på
coronaudviklingen i Danmark og ved Facebook-live sessioner på BT.dk, hvor danskerne har kunnet få svar på
deres spørgsmål om corona. Derudover har Lungeforeningen talt lungepatienters sag i pressen i flere henseender
bl.a. i forbindelse med afstandsbadge til mennesker i risiko, gratis pneumokok-vaccine til udvalgte gruppe. Tak
til flere af Lungeforeningens medlemmer, som også har udtalt sig.
Vi oplevede en stigning i antallet af følgere på flere af vores kanaler. Således steg vi fra 81.000 månedlige
sessioner på www.lunge.dk i 2019 til 106.000 månedlige sessioner i 2020, ligesom vi gik fra 12.000 følgere på
Lungeforeningens Facebookside i 2019 til 13.000 følgere i 2020.

Penneo dokumentnøgle: LPDJ5-OKP0F-EHIES-2NWUG-Q4HCG-2GBET

I 2020 ramte sygdommen COVID-19 hele verden, og pandemien berørte i høj grad også Lungeforeningen. Sygdommen påvirker i høj grad lungerne, og det betød, at Lungeforeningens eksistensberettigelse og stemme i samfundet fik stor bevågenhed fra mange forskellige fronter i samfundet. Medier, politikere, myndigheder, almindelige borgere og medlemmer har henvendt sig for at få vores råd og viden.
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Mange forskellige mennesker, der hver lever med forskellige sygdomme tæt inde på livet, har oplevet et helt
særligt år. Derfor har Lungeforeningen også i 2020 arbejdet tæt sammen med de to store paraplyorganisationer,
Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer, som vi er medlem af. Eksempelvis i forbindelse med sygedagpengerefusion til lungesyge og pårørende og udviklingen af afstandsbadge til mennesker i risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Lungeforeningen foretog i den forbindelse en mini-survey blandt medlemmer om
holdningen til at bære et synligt signal, hvor 75 % af de 500, der svarede, var positive over for at bære et synligt
signal.
Formand for Lungeforeningen, Torben Mogensen, og medlem af og frivillig i Lungeforeningen, Winnie Bethnas,
deltog også i et møde med statsminister Mette Frederiksen og socialminister Astrid Krag om de udfordringer,
som kronisk og alvorligt syge danskere oplevede i forbindelse med coronapandemien. Herunder især om den
ensomhed, mange oplever, fordi de er gået i selvisolation i hjemmet for at undgå at blive smittet.
ALLE KAN HAVE BRUG FOR RÅD OG STØTTE I EN TID MED PANDEMI
I takt med udbredelsen af COVID-19 og landets nedlukning i marts 2020, steg antallet af henvendelser til Lungeforeningen voldsomt, da der opstod et behov blandt medlemmer og andre interessenter for at kunne holde sig
opdateret på den aktuelle situation og få hjælp og viden til en hverdag med corona. Lungeforeningen valgte
derfor tidligt i foråret 2020 at tilpasse sine aktiviteter til disse akutte behov med mange forskellige facetter for
at kunne yde den bedste rådgivning og støtte. Indsatserne blev mulige at igangsætte og gennemføre via støtte fra
Sundheds- og Ældreministeriets akutpulje afsat til initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med
COVID-19.
Vi skabte et nyt coronaunivers på lunge.dk, www.lunge.dk/corona, med den mest relevante viden om COVID19, og vi gjorde det muligt for medlemmer og andre interesserede at tilmelde sig en række corona-særudsendelser
med nyt fra forskningen, hjælp til at forstå sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Særudsendelserne har fra
begyndelsen haft en signifikant høj gennemsnitlig åbningsrate på 68 %. Vi var også meget opmærksomme på,
hvad nedlukningen og isolationen betød for muligheden for at træne, som er et vigtig del af mange lungepatienters behandling. Derfor besluttede vi ligeledes at lave nye træningsvideoer til hjemmetræning, som er blevet set
flere tusinde gange.
Samtidig valgte vi meget hurtigt at oprette en særskilt rådgivningslinje som supplement til det eksisterende hovednummer, og vi oplevede en 700% øgning i antal henvendelser i marts-april måned i forhold til tidligere år.
Presset blev derfor så stort for den enkelte medarbejder, at det blev nødvendigt at udvide funktionen til at kunne
deles mellem mange medarbejdere, og vi brugte ressourcer på løbende at uddanne og supervisere de involverede
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medarbejdere til at kunne varetage denne funktion. Samlet set oplevede vi en 250% øgning i antallet af henvendelser til vores rådgivning for hele året.

LUNGEDAG BLEV TIL LUNGEUGE
Hvert år den tredje onsdag i november afholder Lungeforeningen i samarbejde med sundhedsprofessionelle og
frivillige Lungedagen med over 100 arrangementer i hele landet. Her kan danskerne få målt deres lungefunktion
og få gode råd og vejledning til at passe på deres lunger.
På grund af corona valgte Lungeforeningen at tilpasse konceptet og i stedet afholde en digital Lungeuge, hvor
der i hele uge 47 blev sat fokus på 'Den gode hverdag med en lungesygdom i en corona-tid’. Lungeugen foregik
på Lungeforeningens Facebook og Instagram under hasttagget #FåBedreVejr. En af aktiviteterne var en Facebook Live session, hvor følgere på Lungeforeningens Facebook-side kunne stille spørgsmål om hverdagen med
en lungesygdom i en corona-tid til Lungeforeningens formand, Torben Mogensen, og direktør, Anne Brandt.
Opslagene nåede tilsammen 275.014 personer og havde 23.528 interaktioner (ex. likes, kommentarer, delinger).
LUNGEFORENINGENS FRIVILLIGE HOLDER FANEN HØJT TRODS CORONAVIRUS
Lungeforeningen er med sine frivillige til stede i 73 ud af 98 kommuner i landet. Lungeforeningen har over 300
frivillige i hele Danmark. I 2020 har antallet af lokalafdelinger, netværksgrupper og lungekor grundet den globale pandemi været meget stillestående, da det har været svært at mødes og mobilisere nye tiltag. Vi har været
meget opmærksomme på, hvad det også har betydet for frivillige og de sociale sammenhold at være isolerede,
og vi har derfor brugt anledningen til at finde ny måder at være sammen på, holde motivationen og fastholde det
fællesskab, vi som forening tilbyder. I 2020 havde Lungeforeningen derfor stadigvæk 120 lokale netværk, 9
landsdækkende netværk, 23 lokalafdelinger og 52 lungekor. Vi ser med længsel frem til at kunne komme i gang
igen med at oprette nye tilbud rundt omkring i landet.
VIRTUELT HÅB OG FÆLLESSKAB
Et af de tiltag, vi tog i 2020 for fortsat at yde støtte og sparring til vores frivillige lokalt og landsdækkende, var
at etablere andre måde at mødes på. Lungeforeningen har derfor siden efteråret 2020 inviteret alle frivillige til
faste månedlige møder med Lungeforeningens formand, Torben Mogensen, og direktør, Anne Brandt. Her har
der været fokus på aktuelle behov og emner, spørgsmål og bekymringer, og der har været stort fremmøde hver
gang med mellem 30-60 frivillige. Vi har således været i stand til at have en tæt dialog med de frivillige, som
også har givet et unikt og vigtigt indblik i, hvordan pandemien helt konkret har påvirket hverdagslivet. Den
dialog har understøttet Lungeforeningens arbejde i at give myndigheder og beslutningstagere værdifuld viden
om, hvordan årets mange coronarelaterede tiltag har påvirket helt ude hos den enkelte borger. Virtuelle møder
er et tiltag, vi ser mange fordele ved, og derfor vil vi fortsætte med det længe endnu som et givtigt supplement
til fysiske møder. Flere af Lungeforeningens frivillige prøver nu også selv kræfter med at afholde virtuelle møder
i regi af netværksgrupper og lokalafdelinger.

Penneo dokumentnøgle: LPDJ5-OKP0F-EHIES-2NWUG-Q4HCG-2GBET

Lungeforeningen oplever fortsat et stort behov for at være tilgængelige og kunne varetage de rådsøgendes behov.
Den markante stigning af henvendelser samtidig med, at de problematikker, de rådsøgende henvender sig om,
er blevet mere alsidige, har betydet, at Lungeforeningen har været nødsaget til at indhente nye ressourcer og
kompetencer til rådgivningen. Det er lykkedes at tilknytte flere sundhedsfaglige personer til rådgivningen, hvilket betyder, at Lungeforeningens rådgivning dækker flere sygdomsområder bl.a. børneområdet og mere sjældne
sygdomme samt kost og ernæring. Dette har dog kun kunnet lade sig gøre, fordi de sundhedsfaglige har valgt at
donere deres tid og viden som frivillige rådgivere.
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HYGIEGNE, KLAMHED, RYGMARVSREAKTION OG KÆRLIGHED I KAMPAGNE: ’HVEM DELER DU SPYT MED’
Lungeforeningen repræsenterer de mere end 600.000 danske børn, unge og voksne, som lever med en kronisk
lungesygdom. I takt med udbredelsen af COVID-19 kom et tiltagende fokus på den risiko, som et alvorligt forløb
med COVID-19 er for mennesker, der i forvejen lever med en lungesygdom. Da smittetallet steg blandt danske
unge i foråret og sommeren 2020, ønskede Lungeforeningen at mobilisere unge mennesker i alderen 15-25 år i
kampen mod smittespredning af COVID-19 i Danmark og samtidig gøre dem til ambassadører for en hel generation i denne kamp. Det blev muligt via støtte fra Innovationsfonden, Tuborgfondet, Aage og Johanne LouisHansens Fond til en kampagne målrettet de unge, som vi gennemførte sammen med kommunikationsbureauet
Sincera. Ocean Outdoor og Out of Home Media understøttede kampagnen med to sponsorater, der betød, at
kampagnen nåede bredt ud.
Unge i alderen 15-27 (heriblandt også unge i risikogruppen) blev løbende inddraget blandt andet i forhold til at
afdække adfærd, medievaner og test af koncepter via fokusgrupper, surveys og voxpops, ligesom et ekspertpanel
bestående af forskere inden for virologi, epidemiologi, adfærd, hjerneudvikling og forebyggelse bidrog med
viden og sparring gennem forløbet. Den overordnede præmis for kampagnen Hvem deler du spyt med? #SpredKærlighedIkkeSpyt var at give de unge en stemme og lade dem selv komme med løsninger til at være sociale på
en corona-sikker måde.
Resultatet for kampagnen ’Hvem Deler Du Spyt med?’ blev:
• 1,85 mio. visninger, 37.00 delinger og 69.000 interaktioner på kampagnens SoMe-film, og over 250 bud
på corona-sikre måder at feste og være sociale på under corona fra de unge selv
• Plakater ved alle Netto-butikker, buslangsider, 2500 bus-infoskærme, en folieret bus, digitale skærme i
30 storcentre, digitale storskærme i hovedstaden
• Indsigter udviklet i samråd med de unge selv samt et ekspertteam bestående af forskere inden for virologi, epidemiologi, adfærd, hjerneudvikling og forebyggelse
• Udvikling af en hvidbog med erfaringer og anbefalinger, som enhver med interesse i at komme i dialog
med de unge kan lade sig inspirere af
• WHO har fremhævet kampagnen som et godt eksempel på, hvordan man inddrager målgruppen og på,
hvordan civilsamfundet kan støtte op om indsatsen mod COVID-19.
SAMSPIL MELLEM REGION, KOMMUNER OG LUNGEFORENINGEN I PROJEKT ’SAFEHOUSE’
Virtulle mødeformer er kommet for at blive. Vi har været nysgerrige på at lære mere om, hvad denne mødeform
kan give som supplement til fysiske møder, men også hvad det kræver at arrangere, være digital vært og digital
deltager, for at et møde bliver en succes. En bevilling fra Innovationsfonden i april 2020 har gjort det muligt at
få udviklet nye onlineredskaber til mennesker med lungesygdomme, så de kan indgå i fællesskaber og være
aktive hjemmefra uden at blive udsat for smitte med COVID-19. Projektet har bl.a. bidraget til at klæde en
gruppe af Lungeforeningens frivillige særligt på, så de er i stand til at holde meningsfulde, sociale onlinemøder
med forskellige emner. Ud over dette er der også forskellige fagpersoner i projektet, som har bidraget til de
virtuelle aktiviteter med alt fra træning og lungekor til meditation, lytteøvelser og åndedrætstræning. Både de
frivillige og brugerne i projektet har oplevet stor gevinst ved at deltage, og Lungeforeningen har med dette
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STØTTE TIL STRATEGISKE OG UDVIKLENDE PROJEKTER
Lungeforeningen har også i 2020 opnået støtte til strategiske projekter, der er med til at udvikle foreningen og
skabe uvurdelig ny viden og brugbare erfaringer.

Lungeforeningen

13

Ledelsesberetning (fortsat)

ALLE BØRN SKAL KUNNE DELTAGE I UNDERVISNING I PROJEKT ’ROBOTTER I KLASSEVÆRELSET’
Da landet forsigtig begyndte at lukke op i forsommeren 2020, og skoleeleverne begyndte at komme tilbage,
måtte mange lungesyge børn og unge forsætte med at isolere sig. Det er ikke nyt, at lungesyge børn må isolere
sig på grund af infektionsrisiko, men det er blevet forværret af COVID-19-pandemien. Derfor var det en stor
glæde, da Lungeforeningen fik midler fra Danske Handicaporganisationer og Nordea-fonden til projektet ’Robotter i klasseværelset’, som har til formål at få lungsyge børn og unge tilbage i det faglige og sociale fællesskab
i skolen via telepresence-teknologi. Lungeforeningen er via projektet en af de første til at introducere telepresence-teknologi i det danske skolevæsen; en teknologi vi ser store potentialer i, også i en tid efter COVID-19. I
projektet har vi i efteråret 2020 afsøgt markedet for forskellige teknologier og afholdt et mindre pilotprojekt,
som har givet vigtige læringer fra familier, skoleverdenen og produktmuligheder. På denne baggrund er vi i 2021
klar til at udrulle endnu flere robotter, så flere lungesyge børn kan komme tilbage i skole.
ET PUSTERUM FOR FAMILIER
I sommeren 2020 faldt smittetallet i Danmark for en periode, og det gjorde det muligt at gennemføre en FamilieCamp i august for familier med et lungesygt barn. FamilieCampen havde i 2020 fokus på at være et pusterum
til luft, leg og læring, efter en lang periode for familierne med usikkerhed og isolation under corona. I Lungeforeningen var vi glade for, at det, på trods af at de gældende omstændigheder, lykkedes at afholde campen, i en
tid, hvor mange aktiviteter helt måtte aflyses.
For mange familier med kritisk lungesyge børn er FamilieCampen den eneste mulighed for, at familien kan
komme på ferie sammen. På FamilieCampen får forældrene en særlig mulighed for at udveksle erfaringer og
tale med hinanden om livet, hverdagen, som forældre til børn med kritiske lungesygdomme - ligesom der opstår
vigtige relationer mellem børn, søskende og de særdeles stærke frivillige kræfter, vi i år havde mønstret.
TRE ENHEDER I SAMARBEJDE OM LUNGESAGEN
Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden udgør tre forskellige juridiske enheder,
der arbejder sammen om at opnå de samlet set bedste resultater i forhold til at opnå mere og bedre forskning,
oplysning og patientstøtte på lungeområdet.
Lungeforeningen har stor opmærksomhed på, hvor vigtigt god, kvalificeret forskning er for at løfte behandlingen
af lungesygdomme i fremtiden. Der er behov for endnu mere lungeforskning, og der er behov for fortsat at støtte
og formidle den forskning, der er i gang. I 2020 har vi formidlet viden fra forskning i medlemsbladet Lungenyt,
særmails, og www.lunge.dk og dedikeret en særlig side til forskning i COVID-19.
BØRNELUNGEFONDEN

Børnelungefonden er en fond oprettet på initiativ af Lungeforeningen i 2014. Behovet for støtte og rådgivning
til lungesyge børn og deres familier er stort. I 2016 indgik Børnelungefonden i et samarbejde med Team Rynkeby
Fonden, som betyder, at alle indsamlede midler i forbindelse med Team Rynkeby Fondens Skoleløb ”Børn løber
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projekt opnået stor viden i forhold til at bygge videre på mulige onlinetilbud til foreningens medlemmer og
frivillige, så vi også kan gøre brug af denne mødeform efter COVID. Uanset COVID-19, ved vi, at der kan være
tidspunkter, hvor en nedsatlungefunktion betyder, at man isolere sig eller i hvert fald begrænser sit aktivitetsnievau uden for hjemmet. Virtuelle møder er derfor en oplagt mulighed for at kunne fastholde sin tilknytning
til et fællesskab selv på dage, hvor luften ikke er til store aktiviteter. Projektet er et samarbejde mellem Lungeforeningen, Region Sjælland, Odsherred Kommune og Nærklinikken.
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for børn” siden 2017 er gået til Børnelungefonden. Team Rynkeby Fonden har således siden 2017 støttet med i
alt 26,4 mio. kr., som har skabt det fornødne økonomiske fundament, der skulle til for at kunne påbegynde støtte
til forskning, aktiviteter og information om børnelungesygdomme. Størstedelen er gået til forskning. I 2019 indgik Team Rynkeby Fonden en ny treårig aftale med Børnelungefonden, således at overskuddet fra Team Rynkeby Skoleløbet også i 2020, 2021 og 2022 går ubeskåret til Børnelungefonden.

Udbredelsen af COVID-19 påvirkede også det planlagte Team Rynkeby Skoleløb, idet alle skoler i foråret 2020
blev lukket, og børnene sendt hjem. Det gjorde det umuligt at gennemføre et løb i den udgave, vi kender, men
takket være en fantastisk indsat fra flere fronter, lykkedes det at udvikle Team Rynkeby Skoleløbet til Team
Rynkeby Hjemmeskoleløbet, hvor et par tusinde personer deltog og til sammen indsamlede 619.059 kr. til Børnelungefonden. En række personlige indsamlinger i regi af Team Rynkebys MyCollection, hvor midlerne deles
mellem Børnelungefonden og Børnecancerfonden, tilførte ligeledes årets donation fra Team Rynkeby Fonden
ekstra midler, og Børnelungefonden kunne i september modtage en samlet donation fra Team Rynkeby Fonden
på 1.918.473 kr. På grund af den særlige situation i 2020, som betød et ekstra stort behov for hjælp og støtte til
de familier, der har et barn med en lungesygdom, fik Børnelungefonden lov til at anvende alle midlerne til
aktiviteter dette år.
Den livsvigtige forskning i lungesygdomme hos kritisk syge børn, som Børnelungefonden tidligere har støttet,
var og er fortsat vigtig at følge, understøtte og formidle. Børnelungefonden brugte derfor fortsat ressourcer på
denne indsats. Forskningen skaber fundamentet for, at vi finder og diagnosticerer børnene tidligt i deres liv, og
at børnene får den bedst mulige behandling, så de får de bedste vilkår for et godt hverdagsliv – både som børn
og voksne.
Børnelungefonden har på baggrund af donationen fra Team Rynkeby Fonden kunnet støtte Lungeforeningens
arbejde på børne- og ungeområdet, og dermed sikret, at der var de nødvendige hænder til at virkeligegøre uddannelses-, oplysnings- og informationsaktiviteter, samt rådgivning og støtte til lungesyge børn, deres familier
og pårørende. Konkret har donationen understøttet:
•
•
•
•
•
•
•

En helt unik oplysningsindsats via planlægning, projektunderstøttelse og aktiv deltagelse ved Team Rynkeby skoleløbet 2020/2021
Undervisningsinitiativer med fokus på lunger til bl.a. folkeskolen og institutioner, bl.a. Lungeforeningens Lungekasse
Rådgivning til familier med lungesyge børn – og særligt fokus på behov ifbm. udbredelsen af COVID19
Direkte støtte til netværket Lungebarn
Gennemførelsen af FamilieCamp i august for familier med et lungesygt barn, som blev et særlig tiltrængt
pusterum for familierne, oven på et halvår præget af corona, aflysninger og usikkerhed
Afholdelse af møder i Lungeforeningens tværfaglige netværk for fagpersoner, der arbejder med børn,
unge og lunger
Oplysningsarbejde og kampagner med fokus på børnelungesygdomme – i 2020 gennemførte vi en større
opdatering og udvikling af indhold vedr. børn og unge på www.lunge.dk/boernelungefonden, så der i
dag er nemmere at tilgå denne viden, herudovr En lang række personlige historier, som vidner om de
udfordringer og behov for hjælp, der er blandt de børn og unge, der lever med en lungesygdom.
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Lungeforeningen bistår Børnelungefonden med udførelsen af Børnelungefondens formål og aktiviteter. I etableringsfasen har Lungeforeningen ydet betydelig støtte til fondens arbejde.
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Lungeforeningen betjener også Børnelungefonden i flere andre sammenhænge, herunder presse, og hvor der er
synergier mellem børne- og voksenområdet. Forældre med kritisk lungesygebørn brænder for at kunne gøre
noget godt for deres lungesygebørn, og Lungeforeningens viden om effekt af og støtte til træning i lungekor er
et af de områder, hvor Lungeforeningen og Børnelungefonden fremover også søger fælles front.
Læs hele Børnelungefondens ledelsesberetning på www.lunge.dk/børnelungefonden
DANMARKS LUNGEFORENINGS FOND

Forskningsfonden har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose ved at yde økonomisk
og anden støtte til:
•
•
•
•

Forskning
Oplysningsarbejde
Fremme af internationalt samarbejde om bekæmpelse af lungesygdomme og tuberkulose
De sygdomsramte og deres familier

Lungeforeningen bistår Forskningsfonden med sekretariatsbistand og udførelse af fondens formål og aktiviteter.
Forskningsfonden støtter forskeres mulighed for at deltage i og dele deres forskningsresultater på fagligt relevante konferencer verden over. I forbindelse med udbredelsen af COVID-19 blev konferencer aflyst, og derfor
endte fonden kun med at uddele i alt ca. 12.000 kr. til dette formål. Lykkeligvis var fondens uddelingspulje igen
af en sådan størrelse, at det var muligt at gennemføre en uddeling af støtte til forskningsprojekter. I alt kunne
Danmarks Lungeforenings Fond således uddele 1.356 t.kr. fordelt til 11 forskningsprojekter.
Til trods for COVID-19 også betød, at Dansk Lungemedicisk Selskabs årsmøde måtte afvikles primært digitalt,
blev tre forskere hædret med samlet 10.000 kr. fordelt på tre legater for deres forskning.
Forskningsfonden støttede også i 2020 Lungeforeningens rådgivnings- og oplysningsarbejde, som der var særlig
behov for og pres på i en tid med pandemi.
Herudover samarbejder Lungeforeningen og Forskningsfonden om tilblivelsen af viden og oplysningsarbejde,
og formidler dette via presse og kommunikation om emnet via adskillige kommunikationskanaler. Eksempelvis
udmøntet i patientrettede pjecer og gennemførelsen af undersøgelsen Danskerne rygevaner i samarbejde med
Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen.
Som noget nyt, blev Lungesagen en del af Den Danske NCD-alliance i 2020. NCD står for ‘non-communicable
diseases’, der på dansk betyder ‘ikke-smitsomme sygdomme’. NCDs er en fællesbetegnelse for kræft, diabetes,
lunge- og hjerte-kar-sygdomme. Alliancen arbejder med at styrke patientforeninger og NCD-alliancer i Østafrika, så patienter og pårørende har et stærkt talerør og kan kræve bedre forebyggelse og behandling af kræft,
diabetes, lunge- og hjerte-kar-sygdomme. Danmarks Lungeforenings Fond opfylder dermed også sit formål om
at fremme internationalt samarbejde om bekæmpelse af lungesygdomme og tuberkulose.
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Fonden er opstået i 1986 ved en ændring af fundatsen for Nationalforeningens Fælleslegat til fremme af foreningens virke og ved modtagelse af en gave fra Nationalforeningen på 48.412.963 kr., hvoraf 27.918.224 kr. har
været administreret som Nationalforeningens Forskningsfond, mens 14.494.739 kr. har været administreret som
Nationalforeningens Gavefond.
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Læs hele Danmarks Lungeforenings Fonds ledelsesberetning på www.lunge.dk/aarsregnskaber.

Tak til alle de frivillige rådgivere, som giver deres tid til at hjælpe rådsøgende. Hvad enten det er henvendelser
fra nogen, der har en lungesygdom tæt inde på livet, eller nogen som har fået en opmærksomhed på lungerne i
en tid med pandemi. En særlig tak skal lyde i år, hvor alle har rådgivet omkring de nyeste retningslinjer, vaccinationer, mundbind og meget andet med meget stor omsorg og engagement i en tid med mange nye informationer
at sætte sig ind i.
En særlig stor tak til samarbejdet i 2019 med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Foreningen af Yngre
Lungemedicinere (FYL) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange sammenhænge er en stærk alliance for Lungeforeningen. På børneområdet en stor tak til Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi (DSPAP) og det tætte samarbjede med alle landets børnelungecentre og
Dansk BørneAstma Center.
Lungeforeningen værdsætter et positivt samarbejde med en lang række af landets faglige kapaciteter på både
lungeområdet og andre særlige kompetencer, som gør en betydelig indsats i Lungeforeningens bestyrelse, forskningsudvalg og rådgivning, men også i en konstant faglig sparring og idégenerering for at forbedre livet for
mennekser, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Det gælder både i forbindelse med hverdagens
kommunikation og formidling og i forbindelse med store strategiske projekter. Meget kan lade sig gøre takket
være dette engagement og involvering i samspil med ledelsen og medarbejderne.
I 2020 har Lungeforeningen arbejdet videre med partnerskaber og spændende projekter, som alle bidrager til
vores vision om sundere lunger livet igennem. Det betyder, at vi fortsat er i stand til at skabe en uvurderlig
vidensopbygning og en række nye tilbud via stærke samarbejdspartnere.
Igen i år skal lyde stor tak til vores løbende samarbejde og konkrete støtte til lungesagen fra Sundhedsstyrelsen,
fonde, ministerier, regioner, kommuner, forskningsmiljøer, faglige netværk, patientorganisationer og en lang
række private virksomheder. En stor tak til Innovationsfonden, Tuborgfondet, Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond, Nordea-fonden, Socialstyrelsen via de afsatte midler til Dansk Handicaporganisationers ”En hverdag med
stærke fællesskaber – DH’s indsats mod ensomhed”, Trygfonden, Udlodningspuljen til særlige sociale formål,
Socialstyrelsen via Handicappuljen, Sundheds- og Ældreministeriets akutpulje ”Initiativer for sårbare og udsatte
grupper ifbm. COVID-19”, Fresenius Kabi, GlaxoSmithKlein, Sanofi Genzyme, Boehringer Ingelheim, 3F, Velliv Foreningen, Lund/Bugge Fonden, Metro-Schrøder Fonden, Jernstøber Andreas E. Herman og Hustru Legat,
Drugstars, Mayland Burde A/S og Børnelungefonden. Og en stor tak til Ocean Outdoor og Out of Home Media
for kampagnesponsorater.
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TAK TIL ALLE FRIVILLIGE OG SAMARBEJDSPARTNERE
En kæmpestor tak til alle Lungeforeningens frivillige, som gør, at foreningen kan være til stede i størstedelen af
landets kommuner og skabe relationer med ligesindende, hvad enten det drejer sig om voksne eller børn, lokalt
eller på tværs af landet. Denne tilstedeværelse løfter kendskabet til Lungeforeningen for alle dem, der lever med
en lungesygdom tæt inde på livet, og derfor har det været ekstra vigtigt, at så mange frivillige har holdt fast i
tilknytningen til vores fælles sag, så vi stadig er klar til at gøre en forskel lokalt, når landet igen åbner op.
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FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FORTSAT OFFENSIV STRATEGI FOR
LUNGESAGEN
Med baggrund i den fastlagte strategi har bestyrelsen i 2020 fastholdt, at Lungeforeningen fortsat arbejder for
en bæredygtig økonomisk udvikling primært via indsamlingsaktiviteter finansieret af egenkapitalen.

I 1901 blev "Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" stiftet for at bekæmpe tuberkulosen, som dengang hærgede i Danmark med over 6.000 nye tuberkulosetilfælde om året i Danmark. Det lykkedes dengang at
inddæmme smitten blandt andet ved hjælp af oplysningskampagner og ved at engagere danskerne til at ændre
adfærd med særligt fokus på hygiejne, f.eks. med skiltene ’Spyt ikke på fortovet’. Senere skiftede fokus til alle
lungesygdomme hos børn, unge og voksne,og foreningen skiftede navn til Lungeforeningen. Over 600.000 danskere lever i dag med en kronisk lungesygdom, og der er fortsat hård brug for bedre forebyggelse, bedre behandling og mere forskning på lungeområdet.
I 2020 kan Lungeforeningen fejre sit 120-års jubilæm, og vores viden om lunger og bekæmpelse af lungesygdomme er lige så relevant og aktuel, som da foreningen blev grundlagt. Udbredelsen af COVID-19 har styrket
fokus på lungesagen og dens mange facetter i forhold til forebyggelse, behandling og forskning. Bestyrelsen vil
derfor betragte 2021 som et transitionsår, der har til formål at afdække og planlægge de kommende års indsatser,
således vi fortsat kan være der for alle eksisterende medlemmer, men samtidig med vi har en stor opmærksomhed
på de store antal danskere, som ønsker sig at engagere sig i lungesagen.
Bestyrelsen er fortsat fokuseret på, at foreningens vækst skal komme af, at Lungeforeningen øger kendskabet til
og samarbejder med alle, der er påvirket af en lungesygdom, hos politikerne og partnere i sundhedsvæsenet,
men særligt at foreningen fortsat investerer i at tiltrække flere medlemmer og private bidragsydere, der støtter
arbejdet og deltager i sammenholdet for lungesagen.
FORMÅLSPARAGRAF
Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen i 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:
Lungeforeningens formål er at:
• Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling
• Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme
• Forebygge at lunger og luftveje bliver syge
• Forestå eller støtte uddannelse, udvikling og forskning
• Fremme internationalt samarbejde
• Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og
luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme
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I over et århundrede har Lungeforeningen kæmpet for lungesagen. Oprindeligt blev foreningen stiftet for at
bekæmpe den smitsomme lungesygdom tuberkulose, men senere blev fokus på alle lungesygdomme. Midt i en
coronapandemi er forskning, forebyggelse og patientstøtte på lungeområdet mere aktuelt end nogensinde.
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Formålet søges opnået gennem blandt andet:
• Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser
i et socialt samvær
• Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed
• Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter
• At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje
• Virke for forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering
• Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der anses
for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for foreningen.
Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på foreningens forventninger til
resultatet for 2021. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle
negative betydning.
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Begivenheder efter statusdagen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Lungeforeningen er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav, årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A og tilpasset foreningens særlige forhold, samt ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
I nedenstående oversigt kan ses, hvordan foreningen anvender ISOBRO’s retningslinjer:
FØLGER

FØLGER IKKE
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Løn til foreningens administrerende direktør oplyses ikke særskilt, da det er foreningens grundlæggende princip
ikke at oplyse løn på individuelle personer.
Det er vurderingen, at information om administrationsprocenten og udarbejdelse af hoved- og nøgletalsoversigt
samt pengestrømsopgørelse ikke vil tilføre yderligere væsentlige informationer til årsregnskabet.

Generelt og indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.
Aktiver er værdier ejet af foreningen eller skyldige beløb til foreningen. Det kan være kontanter og bankindeståender, kort- og langfristede værdipapirer, grunde og bygninger, inventar og kontorudstyr m.fl. Skyldige beløb
til foreningen er typisk tilgodehavender fra salg eller andre tilgodehavender, hvor betaling først modtages efter
balancedagen. Skyldige beløb til foreningen er også bindende tilsagn om tilskud, arv eller gaver, som er modtaget
fra tredjemand inden balancedagen, men som først betales efter balancedagen, og betalte omkostninger inden
balancedagen, som vedrører perioden efter balancedagen, fx husleje, forsikringspræmier, abonnementer o.l.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og
det enkelte aktivs værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser er beløb, som foreningen skylder til andre, fx kreditorer, bankgæld, indeholdt A-skat, feriepengeforpligtelse o.l. Under forpligtelser indgår også værdien af ydelser, som foreningen på balancedagen er forpligtet
til at levere til tredjemand. Det kan fx være forpligtelser til at levere bestemte ydelser som modydelse for vederlag, som er modtaget inden balancedagen, men hvor modydelserne endnu ikke leveret.
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Opgørelse af administrationsprocent og øvrige nøgletal
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Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse
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Lungeforeningen

20

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter
Indtægter består af kapitalindtægter fra foreningens kapitalgrundlag, medlemsindtægter og bidrag, gaver, udlodningsmidler samt administrationsbidrag. Derudover præsenteres tilskud fra søsterorganisationer og samarbejdspartnere samt momskompensation som indtægter ved indtægtskabende aktiviteter.
Indtægter, hvortil der ikke er knyttet særlige betingelser fra giver, indregnes på det tidspunkt, hvor foreningen
har erhvervet endelig ret til midlerne hvilket i væsentligste omfang er på betalingstidspunktet.
Omkostninger anvendt til indtægtskabende aktiviteter
Omkostninger vedrørende indtægtskabende akiviteter omfatter omkostninger, der direkte er afholdt til opnåelse
af de tilknyttede indtægter og som ellers ikke ville have været afholdt, hvis ikke de indtægtskabende aktiviteter var gennemført. Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for afholdelse, medmindre
omkostningerne berettiger til indregning i balancen som en periodeafgrænsningspost.
Omkostninger vedrørende indsamlinger og lotterier omfatter bl.a. administration samt udgifter forbundet med
SMS-indsamlinger og IT drift.
Omkostninger relateret til administration omfatter bl.a. direkte henførbare personaleomkostninger, herunder andel af løn og gager baseret på registreret timeforbrug, samt øvrige omkostninger, der er en direkte følge af de
udførte aktiviteter.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger er omkostninger, der direkte kan henføres til foreningens administrative funktioner. Heri indgår fx omkostninger til foreningens overordnede ledelse, herunder aflønning af foreningens administrations- og udviklingschef, økonomifunktion, kontorholdsomkostninger o.l.
Finansielle indtægter og -omkostninger
Finansielle indtægter og -omkostninger omfatter renteindtægter og –omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
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Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter
Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter omfatter direkte henførbare afholdte omkostninger til gennemførelse af regnskabsårets formålsbestemte aktiviteter i form af:
• Oplysning og kommunikation
• Rådgivning og patientstøtte
• Frivilligområdet
• Medlemsservice
• Sekretariatsbetjening

Omkostninger relateret til disse aktiviteter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.
Omkostningerne omfatter bl.a. direkte henførbare personaleomkostninger, herunder andel af løn og gager baseret
på registreret timeforbrug og skøn, samt øvrige omkostninger, der er en direkte følge af de udførte aktiviteter.
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under
foreningens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.
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Balancen
Anlægsaktiver
Regnskabsposten måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris fratrukket forventet restværdi. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid.
Pante- og gældsbreve
Pante- og gældsbreve værdiansættes til skønnet handelsværdi.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes direkte i egenkapitalen.

Værdipapirer
Investeringsforeningsbeviser, obligationer og aktier, værdiansættes til den noterede kurs på statustidspunktet.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen. Udbytte indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestående.
Øvrige gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.
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Note
____

2020
kr.
___________

2019
t.kr.
___________

Indsamlede offentlige midler

1

9.338.953

4.986

Indsamlede private midler

2

16.454.984

15.907

Indtægter ved egen virksomhed

3

997.796
___________

1.290
___________

26.791.733
___________

22.183
___________

-10.616.087
___________

-9.250
___________

16.175.646
___________

12.933
___________

-14.218.002
___________

-10.697
___________

-14.218.002
___________

-10.697
___________

-1.502.969
___________

-1.389
___________

454.675
___________

847
___________

567.709

1.943

0

8.175

-537.012
___________

-1
___________

Finansielle poster mm.

30.697
___________

10.117
___________

Årets resultat

485.372
___________

10.964
___________

485.372
___________

10.964
___________

485.372
___________

10.964
___________

Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter
Omkostninger ved indtægtskabende aktiviteter

4,8

Resultat af indtægtskabende aktiviteter
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter

8

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter
Administrationsomkostninger o.l.

5,8

Resultat før finansielle poster mm.
Finansielle indtægter

6

Avance ved salg af Kystsanatoriet i Hjerting
Finansielle omkostninger

7

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år

Penneo dokumentnøgle: LPDJ5-OKP0F-EHIES-2NWUG-Q4HCG-2GBET

Resultatopgørelse for 2020
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2020
kr.
___________

2019
t.kr.
___________

Andre anlæg og driftsmateriel

35.070
___________

21
___________

Materielle anlægsaktiver

35.070
___________

21
___________

50.000

50

Deposita

298.322
___________

291
___________

Finansielle anlægsaktiver

348.222
___________

341
___________

Anlægsaktiver

383.392
___________

362
___________

761.102

285

2.529.609

1.568

1.862.293

2.288

Periodeafgrænsningsposter

6.403
___________

252
___________

Tilgodehavender

5.159.407
___________

4.393
___________

34.265.303
___________

34.227
___________

Likvide beholdninger

5.479.700
___________

4.793
___________

Omsætningaktiver

44.904.410
___________

43.413
___________

Aktiver

45.287.802
___________

43.775
___________

Note
____

Andre værdipapirer og kapitalandele

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede organisationer
Andre tilgodehavender

Andre værdipapirer og kapitalandele

9

10
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Balance pr. 31. december 2020

Lungeforeningen

25

2020
kr.
___________

2019
t.kr.
___________

Overført overskud

38.429.034
___________

37.943
___________

Egenkapital eksklusiv henlæggelser

38.429.034
___________

37.943
___________

Reserve for øremærkede midler

0
___________

152
___________

Henlæggelser

0
___________

152
___________

Egenkapital

38.429.034
___________

38.095
___________

876.058
___________

736
___________

876.058
___________

736
___________

89.976

45

1.578.431

2.003

2.524.019

1.869

1.640.284

777

Periodeafgrænsningsposter

150.000
___________

250
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

5.982.710
___________

4.944
___________

Gældsforpligtelser

6.858.768
___________

5.680
___________

Passiver

45.287.802
___________

43.775
___________

Note
____

Anden gæld

11

Langfristede gældsforpligtelser
Bankgæld
Leverandørgæld
Anden gæld

12

Forudbetalte betingede tilskud, arv og gaver

Eventualforpligtelser

13

Indsamlinger

14

Udlodningsmidler mv.

15

Begivenheder efter balancedagen

16
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

4.191.427

4.066

5.147.526
___________

920
_______

9.338.953
___________

4.986
_______

3.481.791

5.450

814.123

643

12.159.071
___________

9.814
_______

16.454.985
___________

15.907
_______

997.796
___________

1.290
_______

997.793
___________

1.290
_______

8.959.566

7.695

1.656.521
___________

1.555
_______

10.616.087
___________

9.250
_______

Andre eksterne omkostninger

738.200

745

Personaleomkostninger, jf. note 8

758.855

606

5.914
___________

38
_______

1.502.969
___________

1.389
_______

567.709

655

0
___________

1.288
_______

567.709
___________

1.943
_______

1. Indsamlede offentlige midler
Ikke formålsbestemte tilskud
Formålsbestemte tilskud

Ikke formålsbestemte arv og gaver
Formålsbestemte arv og gaver
Medlemskontingenter o.l.

3. Indtægter ved egen virksomhed
Sektretariatsbetjening af to fonde

4. Omkostninger ved indtægtskabende aktiviteter
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger, jf. note 8

5. Administrationsomkostninger o.l.

Af- og nedskrivninger

6. Finansielle indtægter
Udbytter fra værdipapirer
Dagsværdiregulering af værdipapirer o.l.
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2. Indsamlede private midler

Lungeforeningen
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

536.004

0

1.008
___________

1
_______

537.012
___________

1
_______

9.117.777

7.746

Pensionsomkostninger

962.091

679

Andre sociale omkostninger

-67.666

79

122.220
___________

147
_______

10.134.422
___________

8.651
_______

18
___________

16
_______

0

1.838

156.503

159

1.705.790
___________

291
_______

1.862.293
___________

2.288
_______

34.226.545

21.286

Tilgang

2.309.876

11.655

Afgang

-1.735.114

-2

Dagsværdiregulering

-536.004
___________

1.288
_______

Regnskabsmæssig værdi 31. december

34.265.303
___________

34.227
_______

7. Finansielle omkostninger
Dagsværdiregulering af værdipapirer o.l.
Renteomkostninger

Løn og gager

Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal medarbejdere

9. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende arv
Øvrige tilgodehavender
Tilgodehavender vedrørende projekter

10. Andre værdipapirer og kapitalandele
Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar
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8. Personaleomkostninger

Lungeforeningen
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

Feriepengeforpligtelser

757.008

240

Pensionsforpligtelse

119.049

127

0
___________

369
_______

876.057
___________

736
_______

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

846.695

57

Feriepengeforpligtelser

579.855

1.040

0

285

724.500

118

372.970
___________

369
_______

2.524.020
___________

1.869
_______

11. Anden gæld (langfristet)

Forskningsprojekt

Moms og afgifter
Andre skyldige omkostninger
Forskningsprojekt

13. Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået lejeaftale med 6 måneders opsigelsesvarsel, svarende til en eventualforpligtelse på 307
t.kr.
2020
kr.
___________

14. Donationer fra privatpersoner
Donationer fra privatpersoner

705.413
___________

Indtægter i alt

705.413
___________

Omkostninger forbundet med donationer

190.794
___________

Udgifter i alt

190.794
___________

Resultat af indsamling

514.618
___________

Der er 2020 indsamlet midler til finansiering af foreningens aktivitet og i overensstemmelse med Lov nr. 511 af
26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Overskuddet af indsamlingerne er anvendt til foreningens formål.
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12. Anden gæld (kortfristet)

Lungeforeningen

29

Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

1.543.602

761

Personale, der servicerer/uddanner/rådgiver frivillige i lokalafdelingerne

1.246.023
___________

506
_______

Løn

2.789.625
___________

1.267
_______

25.000

25

It-omkostninger

320.000
___________

320
_______

Administrationsudgifter

345.000
___________

345
_______

698.863

981

376.426
___________

814
_______

1.075.289
___________

1.795
_______

I alt

4.209.915
___________

3.407
_______

Heraf dækket af udlodningsmidler

3.559.222
___________

3.407
_______

Administrativ personale (medlemsservice, regnskab)

Kontorinventar (50%)

Husleje mm.
Lokalafdelinger
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15. Udlodningsmidler mv.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Caroline Emma Hedsund

Henrik Vincentz

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-350026526596
IP: 128.0.xxx.xxx
2021-05-29 06:03:25Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-133810629927
IP: 213.32.xxx.xxx
2021-05-29 07:09:39Z

Kjeld Møller Pedersen

Torben Steen Mogensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-511754256836
IP: 176.20.xxx.xxx
2021-05-29 11:51:50Z

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-585119682163
IP: 109.58.xxx.xxx
2021-05-29 19:33:22Z

Anne Brandt-Christensen

Christian Dalmose Pedersen

Adm. direktør
Serienummer: PID:9208-2002-2-742630072643
IP: 217.61.xxx.xxx
2021-05-30 18:25:15Z

Revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-426575084743
IP: 83.151.xxx.xxx
2021-05-31 06:26:36Z

Dorte Chabert

Kirse Pernille Bock

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-121389909006
IP: 87.59.xxx.xxx
2021-05-31 09:07:50Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-949844144607
IP: 193.163.xxx.xxx
2021-06-02 07:08:54Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Finn Wulff

Sidsel Vinge

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-600583204517
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-06-05 15:59:53Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-133232124397
IP: 2.106.xxx.xxx
2021-06-09 11:08:46Z

Britt Holmgaard

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-736039769965
IP: 212.242.xxx.xxx
2021-06-09 16:28:16Z

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
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