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Foreningsoplysninger 

Foreningen 

Lungeforeningen 

CVR-nr.: 20 61 59 15 

Hjemstedskommune: København  

 

Telefon: 38 74 55 44 

Internet: www.lunge.dk 

E-mail: info@lunge.dk 
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Ingrid Louise Titlestad, næstformand 

Britt Holmgaard  
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Henrik Vincentz 
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Finn Wulff 
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0900 København C  
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2018 for Lungeforeningen. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 248 

af 27. marts 2018 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt be-

kendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.   

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2018.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

 

Indsamling i 2018 er foretaget i henhold til tilladelse og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhø-

rende bekendtgørelse. Indsamling er gennemført via Facebook, SMS og Mobilepay.  

 

Vi anser det i note 1 opstillede regnskab for indsamling til fordel for foreningens formål, der skal støtte for-

eningens generelle arbejde for perioden 1. januar - 31. december 2018, for udarbejdet i overensstemmelse med 

regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og Indsamlingsloven. 

 

Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne ud-

lodningsmidlerne fra Socialministeriet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-

skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedu-

rer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne udlodningsmidler 

fra Socialstyrelsen. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

København, den 30. april 2019 

 

Direktion 

 

Anne Brandt 

direktør 

 

Bestyrelse 
 

Lone Christiansen Ingrid Louise Titlestad Britt Holmgaard  

formand næstformand 

 
 

Torben Mogensen Henrik Vincentz Kjeld Møller Pedersen 

 
 

Søren Pedersen Steffen Helmer Kristensen Finn Wulff 

 
 

Anders Løkke Lillian Bondo 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne af Lungeforeningen 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Lungeforeningen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der om-

fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-

skabsloven tilpasset foreningens særlige forhold, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 248 af 27. marts 2018 

om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 820 af 

27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 

31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 248 af 

27. marts 2018 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendt-

gørelse nr. 820 af 27. juni 2014 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 mid-

ler udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 248 af 27. marts 2018 om ansøgningspuljen til 

landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offent-

lige 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 vo-

res opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Foreningen har som sammenligninstal i regnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter. Budget-

terne har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.  

 

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 nød-

vendig 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 grund-

lag 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 fejlinformati-

on, 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 over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)  

standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 248 af 27. marts 2018 om ansøgningspuljen til lands-

dækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 

indsamlinger, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 

 

Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med ri-

melighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 248 af 27. marts 

2018 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 

820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover:  

 

 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 revi-

sionsbevis, 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 for-

årsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-

ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-

linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effekti-

viteten af foreningens interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige 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 vo-

res 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 noteoplysnin-

gerne, 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 revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-

trol, som vi identificerer under revisionen.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)  

Udtalelse om ledelsesberetning 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

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. 248 af 27. marts 2018 om ansøgningspuljen til lands-

dækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 

indsamlinger. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 

248 af 27. marts 2018 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt be-

kendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation 

i ledelsesberetningen. 

 

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 sy-

stemer 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 ju-

ridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte disposi-

tioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrif-

ter 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

København, den 30. april 2019 

 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Christian Dalmose Pedersen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr.: mne24730  
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Udvikling i årets resultat før af- og 
nedskrivninger og renter fra 2014-2018

Ledelsesberetning  

Lungeforeningen er en patient- og sygdomsbekæmpende forening, der siden 2011 har arbejdet for en vision 

om sundere lunger livet igennem.  

RESUMÉ 

Lungeforeningen har også i 2018 kæmpet på vegne af alle landets borgere, der lever med en lungesygdom tæt 

inde på livet. Vi er glade for at se, at resultaterne af regeringens lungesatsning fra 2015 for alvor udkrystallise-

rer sig i konkrete tiltag. Samtidig har 2018 bragt, at lungesagen er blevet hørt og løftet ind i meget vigtige de-

batter om at prioritere og forbedre behandlingen af lungepatienter i Danmark.  

Lungeforeningen har også i år nået et højt niveau af indsamlede midler. Særligt har stigningen i indtægter fra 

medlemskontingenter og støttebidrag fra TDKK 5.749 i 2017 til TDKK 7.356 i 2018 bidraget positivt til for-

eningens virke og aktiviteter. Vi er således lykkedes med at udmønte aktiviteter for TDKK 10.264. Samtidig 

har vi modtaget arv og gaver på næsten sammen niveau som 2017, mens tilskuddet fra de offentlige udlod-

ningsmidler er steget fra TDKK 1.507 i 2017 til TDKK 3.021 i 2018. Årets resultat ender med et underskud på 

ca. TDKK (102) mod et budgetteret underskud på TDKK (1.127). 

Lungeforeningen har også i 2018 arbejdet for mere forskning i lungesygdomme. En del af dette arbejde er ud-

ført som led i betjeningen af Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden. Herigennem søger Lunge-

foreningen at opnå vigtige synergier dels mellem forskningsmiljøer på voksen- og børneområdet og dels mel-

lem fagpersoners viden – alt sammen for at møde lungepatienters behov for bedre behandling.  

Bestyrelsen har undersøgt behovet for fortsat at indrette og drive rekreationshjem. Det har vist sig urentabelt 

og utidsvarende, og bestyrelsen har i 2018 således arbejdet for og er lykkedes med at sælge Lungeforeningens 

to institutioner, Kursus- og rekreationscenteret Boserup Minde i Glamsbjerg og Kystsanatoriet i Hjerting. 

RESULTATER   

På baggrund af de seneste års positive resultater har bestyrelsen valgt at fortsætte investeringerne i den fortsat-

te udvikling og vækst i aktiviteter og antal medlemmer. 

Aktiviteter 

På aktivitetssiden har foreningen i 2018 

nået et højt niveau af indsamlede midler. 

Partnerskaber og projekter har igen i 

2018 givet indtægter til at forsætte vi-

densopbygningen på lungesagen, samt til 

at støtte patienter og pårørende og fast-

holde vores rådgivningstilbud. Vi er  

lykkedes med et højt aktivitetsniveau, 

som svarer til udmøntede aktiviteter for 

lungesagen for TDKK 10.264.  
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Lungeforeningen foretager sin indsam-
lingsvirksomhed i henhold til lovgivnin-
gen.  Det sker i overensstemmelse med 
reglerne i Indsamlingsloven og be-
kendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 
Lungeforeningen er desuden godkendt 
til at modtage personlige gaver efter 
reglerne i Ligningslovens §8A og til at 
modtage ydelser (gavebrevsydelser) ef-
ter ligningslovens §12, stk. 3. 

Ledelsesberetning  

Lungeforeningen har siden 2014 bevidst investeret af 

egenkapitalen i indsamlingsarbejdet. Bestyrelsen vedtog i 

2014 at videreføre en strategi, som skal sikre en økono-

misk bæredygtig forening med stabil finansiering af det 

øgede behov for aktiviteter. Målet er at kunne opfylde 

formålsparagraffen og byde nye medlemmer velkommen 

gennem fokuserede indsamlingsaktiviteter. Det ultimative 

mål er at opnå et positivt bundlinjeresultat, en bæredygtig 

økonomi, ved udgangen af 2021. Det kræver indtægter fra 

medlemsforretningen på 14,2 mio. kr. i 2021.  

 

Ved udgangen af 2018 nåede vi op på 19.994 medlemmer, som tilsammen har bidraget med at øge indtægter 

fra medlemskontingenter og støttebidrag fra TDKK 5.749 i 2017 til TDKK 7.356 i 2018. 

 

Lungeforeningen har i 2018 brugt mange ressourcer og haft fokus på at udvikle foreningens systemlandskab, 

dataflows og arbejdsgange. Udviklingen betyder, at vi nu i endnu bedre omfang end tidligere kan nå ud til flere 

patienter og pårørende med de ydelser og den støtte, de efterspørger og finder relevant. Fokus er tilfredshed og 

loyalitet, og flere og flere vælger at støtte foreningens arbejde med månedlige bidrag. 

Ud over indtægter fra medlem-

skaber er gaver (donationer) fort-

sat også en væsentlig del af for-

eningens indtægtsgrundlag. 

Derudover gør Lungeforeningen 

brug af offentlige indsamlinger 

via Facebook, SMS og Mobilepay 

(22 29 20 39). Indsamlingerne er 

anmeldt og godkendt af Indsam-

lingsnævnet.  

Årets indsamlinger er opgjort til 

kr. 472.698 og er anvendt til for-

eningens generelle arbejde. 

 

Den 25. maj 2018 trådte den EU-vedtaget Persondataforordning i kraft. Lungeforeningen brugte således mange 

økonomiske og personalemæssige ressourcer i 2018 på at blive klar til at kunne imødekomme de mange krav i 

forordningen. Idet arbejdet fandt sted sideløbende med, at vi lavede om på strukturen i medlemskaber, har vi 

kunnet udnytte mulige synergier, der lå i gennemgangen af alle data, processer og systemer. 

Fokusering og krav som følge af Persondataforordningen har ført til drøftelser med Dansk Lungemedicinsk 

Selskab (DLS) og Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) om betjeningen af de to videnskabelige sel-

skaber. Der har således været drøftet muligheden for at indgå en ny og anderledes aftale om betjeningen af 

DLS og FYL eller helt at overlade betjeningen til andre. Bestyrelsen i DLS besluttede at flytte betjeningen af  
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Ledelsesberetning  

DLS og FYL. Det er et håb, at Lungeforeningens tidligere faglige medlemmer vil fortsætte deres medlemskab i 

Lungeforeningen efter 2018. 

SÆRLIGE INDSATSER I 2018 - LUNGEFORENINGENS INSTITUTIONER 

I lyset af det store antal lungepatienter Lungeforeningen skal hjælpe med oplysning, patientstøtte og forskning 

har bestyrelsen i en række år undersøgt behovet for at indrette og drive rekreationshjem. Det har vist sig uren-

tabelt at indrette og drive rekreationshjem fortsat, bl.a. på grund af manglende efterspørgsel på et ophold. Be-

styrelsen har således arbejdet for og er lykkedes med at sælge Lungeforeningens to institutioner, Kursus- og 

rekreationscenteret Boserup Minde i Glamsbjerg og Kystsanatoriet i Hjerting, i 2018. 

Boserup Minde i Glamsbjerg 

Da Lungeforeningen og LungePatient.dk fusionerede i juli 2015 investerede foreningen mange medarbejder-

ressourcer i et forsøg på at vende stedets nedadgående omsætning til et positivt overskud. Trods ihærdige for-

søg faldt antallet af kursusdeltagere, vi måtte aflyse flere kurser, og forstanderparret gennem mange år valgte 

at gå på pension. Bestyrelsen så derfor ingen anden vej end at sælge stedet for at kunne fokusere og hjælpe 

lungepatienter bedre på anden vis. Lungeforeningen solgte i februar 2018 Kursus- og rekreationscenteret Bose-

rup Minde efter, at stedet blev sat til salg i 2017 i forbindelse med, at stedets forstanderpar gik på pension. 

Kystsanatoriet i Hjerting 

Kystsanatoriet i Hjerting blev opført i 1915 som led i bekæmpelsen af den dengang meget udbredte tuberkulo-

se. Siden 1960’erne har Kystsanatoriet tjent som et pusterum fra dagligdagen for sydslesvigske børn og unge 

med særlige behov, og i 70 år har Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig drevet stedet sammen med Lunge-

foreningen. Igennem længere tid har Lungeforeningen og Sundhedstjenesten været i tæt dialog om brugen af 

stedet og forskellige scenarier for fremtidens driftforhold. I foråret 2018 endte dialogen i en egentlig forhand-

ling om salg af ejendommen til Sundhedstjenesten.  

Forløbet endte med en aftale om salg af ejendommen på 13 mio kr. til Sundhedstjenesten med overtagelse pr. 

1. januar 2019. Samlet set har salget givet et væsentligt bidrag til egenkapitalen på 8 mio. kr. efter skæringsda-

toen for 2018-regnskab. I salget indgår tillige en overdragelse af det samlede personale. Lungeforeningen er 

meget tilfreds med løsningen, som har fremtidssikret personalet på Kystsanatoriet og givet stabilitet, idet 

driftsaftalen mellem Lungeforeningen og Sundhedstjenesten de sidste mange år har skullet genforhandles hvert 

eller hvert andet år med den usikkerhed, dette har indeholdt. 

DET BEDSTE LIV DINE LUNGER KAN TRÆKKE 

UDVIKLING I FRIVILLIGE – VI ER DER FOR DIG 

Lungeforeningen er med sine frivillige til stede i 80 ud af 98 kommuner i landet. Lungeforeningen har over 

300 frivillige spredt over hele Danmark. I 2018 har antallet af lokalafdelinger, netværksgrupper og lungekor 

været i vækst. I 2018 nåede Lungeforeningen op på 114 lokale netværk, 9 landsdækkende netværk, 23 lokalaf-

delinger og 46 lungekor.  

 

Tak til alle frivilige 

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, lo- 
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kalt eller på tværs af landet. Denne tilstedeværelse løfter kendskabet til Lungeforeningen for alle de, der lever 

med en lungesygdom tæt inde på livet. 

TÆT PÅ PATIENTERNE – VI STYRKER DIG  

Som patient- og sygdomsbekæmpende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser base-

ret på de tre vigtige områder – patientstøtte, forskning og forebyggelse.  

For Lungeforeningen betyder det, at alle vores aktiviteter først og fremmest er for patienterne og deres pårø-

rendes skyld. Vi støtter lungepatienter og styrker dem til at leve et så godt liv med deres lungesygdom, som 

muligt.  

 

I efteråret 2018 udførte Lungeforeningen en omfattende medlemsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen 

var at afdække Lungeforeningens betalende og ikke-betalende medlemmers behov og interesseområder. Der-

udover ønskede vi at undersøge, hvilke af Lungeforeningens medlemsfordele vores medlemmer finder vigtigst 

samt hvilke fordele, de reelt benytter sig af. Medlemmerne fandt 1) vores medlemsblad Lungenyt, 2) adgang til 

viden på www.lunge.dk samt 3) lokale sociale aktiviteter som de vigtigste medlemsfordele.  

 

Medlemsanalysen viser generelt, at Lungeforeningens medlemmer interesserer sig for emner, der kan hjælpe 

dem i deres hverdag. Lungeforeningens arbejde har netop det formål at gøre hverdagen nemmere for de, der 

lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Af denne grund kan vi fra undersøgelsen konkludere, at Lunge-

foreningen fokuserer på det rigtige indhold, der interesserer og vedkommer foreningens medlemmer. 
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UDVIKLINGEN POLITISK – VI KÆMPER DIN SAG 

Kampen for lungesagen sker i et tæt parløb mellem politiske og kommunikative indsatser. Det handler både 

om at nå politikere og meningsdannere direkte, men også om at udbrede kendskabet til den store lungesag via 

en kommunikations- og presseindsats. Også i 2018 er vi lykkedes med et tilfredsstillende presseniveau. 

 

2018 blev året, hvor Lungeforeningen gik viralt på Facebook. Årsagen var en ændring i medicintilskuddet, 

som havde en betydning for lungepatienter. Lungeforeningen lavede et Facebook-opslag med informatiom om 

ændringen og kom med gode råd til patienter og pårørende om, hvordan de skulle forholde sig til ændringen. 

Opslaget nåede ud til 686.334 mennesker, blev delt over 8.361 gange, og 7.342 mennesker kommenterede det. 

Det er uden sammenligning det opslag, der er nået ud til flest mennesker i 2018, og det er ekseptionelt, at det 

er nået så bredt ud uden annoncering. 

Lungeforeningen kæmper ligeledes for, at lungepatienters behov og perspektiver tænkes ind i den digitale ud-

vikling på sundhedsområdet, da korrekt tilrettelagte og patientrettede indsatser har potientiale til at løfte lunge-

området i fremtiden. Vores bidrag kom i 2018 bl.a. til udtryk i regeringen, KL og Danske Regioners ”Ét sik-

kert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle – Strategi for digital sundhed 2018-2022”. 

 

Organtransplantation har også i 2018 fået fokus. Dansk Center for Organdonation fejrede sit 10-års jubilæum. 

Lungeforeningen har i alle år haft et tæt samarbejde med centret, og blev interviewet til centrets jubilæumshæf-

te. Til jubilæumsfesten optrådte et af Lungeforeningens mange lungekor og viste dermed den glæde, energi og 

følelse af samhørighed, det giver at synge i kor sammen med andre, der også har eller har haft en lungesyg-

dom.  

 

Resultaterne af regeringens lungesatsning fra 2015 begyndte for alvor at udkrystallisere sig i konkrete tiltag i 

2018. Det gav anledning til at dedikere Lungenyt nr. 4 i 2018 til dette tema. Lungeforeningen vil også frem-

over følge og engagere sig i udviklingen af indsatser for at sikre, at de erklærede mål om at opnå bedre og tid-

ligere opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og palliation af alle lungesygdomme fortsat er på rette 

vej.  

 

2018 har bragt, at lungesagen er blevet hørt og løftet ind i meget vigtige debatter om at prioritere og forbedre 

behandlingen af lungepateinter i Danmark. I efteråret 2018 satte Det Etiske Råd fokus på den uretfærdige be-

handling af lungepatienter, der finder sted i sundhedsvæsnet med stor pressemæssig og politisk respons. Vi fik 

også invitationer til  flere væsentlige debatter på Folkemødet på Bornholm med temaer som akut behandling til 

patienter, der er tilrettelagt på tværs af sektorer, og regeringens vision om, at tusindvis af kronisk syge patien-

ter med bl.a. KOL i fremtiden skal udflyttes til hjælp i deres eget nærmiljø via egenlæge. 

 

Alt i alt har 2018 betydet, at der er kommet mere fokus på lungesygdomme. 

SAMARBEJDE OM LUNGESAGEN 

Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden udgør tre forskellige juridiske enhe-

der, der arbejder sammen om at opnå de samlet set bedste resultater i forhold til at opnå mere og bedre forsk-

ning, oplysning og patientstøtte på lungeområdet.  

 

https://www.regeringen.dk/media/4917/oekonomisk-redegoerelse-december-2017-web.pdf
https://www.regeringen.dk/media/4917/oekonomisk-redegoerelse-december-2017-web.pdf
http://www.organdonation.dk/om-os/jubilaumshafte/
http://www.organdonation.dk/om-os/jubilaumshafte/
https://www.lunge.dk/lungenyt-4-2018
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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 Ryn-

keby Fonden, som betyder, at alle indsamlede midler i forbindelse med Team Rynkeby Fondens Skoleløb 

”Børn løber for børn” i 2017, 2018 og 2019 går til Børnelungefonden. Børnelungefonden fik dermed  skabt det 

fornødne økonomiske fundament, der skulle til for at kunne påbegynde støtte til forskning, aktiviteter og in-

formation om børnelungesygdomme.  

Lungeforeningen bistår Børnelungefonden med udførelsen af Børnelungefondens formål og aktiviteter. I etab-

leringsfasen har Lungeforeningen ydet betydelig støtte til fondens arbejde. 

Børnelungefonden modtog i 2018 de indsamlede midler fra Team Rynkeby Fondens årlige skoleløb, som i alt 

samlede 7,6 mio. kr. ind til fordel for Børnelungefonden. Heraf er de 70% givet videre til forskningsprojekter.  

Børnelungefonden støtter livsvigtig forskning i lungesygdomme hos kritisk syge børn. 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. I 2018 har de udvalg-

te forskningsprojekter modtaget støtte fra Børnelungefonden for i alt ca. 5,3 mio. kr.  

Børnelungefonden har på baggrund af donationen fra Team Rynkeby Fonden kunnet støtte Lungeforeningens 

arbejde på børne- og ungeområdet, og dermed sikre, at der var de nødvendige hænder til at virkeligegøre ud-

dannelses-, 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 2018/2019 

• Undervisningsinitiativer med fokus på lunger til bl.a. folkeskolen og institutioner 

• Rådgivning til familier med lungesyge børn 

• Afholdelse og koordinering af temadag, netværk og lungekonference for familier og fagpersoner, der 

arbejder på børne- og ungeområdet 

• Direkte støtte til netværket Lungebarn og PCD-netværket 

• En faglig referencegruppe med fokus på børn og unge med lungesygedomme 

• Oplysningsarbejde og kampagner med fokus på børnelungesygdomme 

Lungeforeningen betjener også Børnelungefonden i flere andre sammenhænge, herunder presse, som i 2018 

også omfattede et spændende samarbejde mellem Børnelungefonden og TELIA. Børnelungefonden har fået 

øget opmærksomhed i medierne i 2018 via et tæt samarbejde med Team Rynkeby Fonden. 

Læs hele Børnelungefondens ledelsesberetning på www.lunge.dk/børnelungefonden. 

DANMARKS LUNGEFORENINGS FOND 

Fonden er opstået i 1986 ved en ændring af fundatsen for Nationalforeningens Fælleslegat til fremme af for-

eningens virke og ved modtagelse af en gave fra Nationalforeningen på kr. 48.412.963, hvoraf kr. 27.918.224 

har været administreret som Nationalforeningens Forskningsfond, mens kr. 14.494.739 har været administreret 

som Nationalforeningens Gavefond. 

 

https://www.lunge.dk/boern-unge/viden-boernelungefonden-i-nyt-samarbejde-med-telia
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Forskningsfonden har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose ved at yde økono-

misk 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 aktivite-

ter.  

Forskningsfonden støttede i 2018 forskeres mulighed for at deltage i og dele deres forskningsresultater på fag-

ligt relevante konferencer verden over med i alt 178.340 kr. Idet fondens uddelingspulje igen var over 1 mio. 

kr., var det muligt at gennemføre en uddeling af støtte til relevante forskningsprojekter i 2018. I 2018 fik 8 

forskningsprojekter i alt 1.287.810 kr. i støtte fra Danmarks Lungeforenings Fond. 

Forskningsfonden støttede også i 2018 Lungeforeningens rådgivnings- og oplysningsarbejde i forbindelse med 

den årlige Internationale Lungedag 3. onsdag i november. På lungedagen er tidlig opsporing i fokus. 

Herudover samarbejder Lungeforeningen og Forskningsfonden om tilblivelsen af viden og oplysningsarbejde, 

og formidler dette via presse og kommunikation om emnet via adskillige kommunikationskanaler. Eksempel-

vis udmøntet i patientrettede pjecer og gennemførelsen af undersøgelsen Danskerne rygevaner i samarbejde 

med Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen. 

 

Læs hele Danmarks Lungeforenings Fonds ledelsesberetning på www.lunge.dk/aarsregnskaber.  

STRATEGISKE PROJEKTER, EVENTS OG PARTNERSKABER 

I 2018 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 vi-

densopbygning og en række nye tilbud via stærke samarbejdspartnere. 

 

Helt ekstraordinært lykkedes det os at rejse midler til at kunne afholde Den Nationale Lungekonference 2018 

under temaet Musik og Sundhed på Moesgaard Museum. 140 sundhedsfaglige fra hele landet deltog i dagens 

faglige program, hvor Lungeforeningen lod kultur og natur møde musik og sundhed på en lærerig dag med fo-

redrag, der repræsenterede hele det tværfaglige felt. 

 

Alle hjørner af sundhedsvæsenet deltog sammen med fagfolk fra Tænketanken Musik & Sundhed, der bl.a. 

omfatter musikterapeuter, komponister, innovationsfolk, iværksættere og organisationsledere. 

Efter konferencen afviklede Lungeforeningen en medlemsaften, hvor tre af Lungeforeningens lungekor med 

korledere overtog Moesgaard Museums auditorium for at synge en lungekoncert i selskab med filmkomponi-

sten Frans Bak. Over 150 medlemmer og pårørende deltog. 

 

 

 

 

https://www.lunge.dk/rygning/nyheder-flere-danskere-ryger
https://www.lunge.dk/fagpersoner/viden-den-nationale-lungekonference-2018
https://www.lunge.dk/fagpersoner/viden-den-nationale-lungekonference-2018
https://www.lunge.dk/arrangement/lungekoncert-paa-moesgaard-museum-120918
https://www.lunge.dk/arrangement/lungekoncert-paa-moesgaard-museum-120918
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Tak til alle samarbejdspartnere 

Igen i år skal lyde stor tak til vores løbende samarbejde og konkrete støtte til lungesagen fra Sundhedsstyrel-

sen, fonde, ministerier, regioner, kommuner, forskningsmiljøer, faglige netværk, patientorganisationer og en 

lang række private virksomheder. En stor tak til Trygfonden, Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler, Ud-

lodningspuljen til særlige sociale formål, Handicappuljen, Aktivitetspuljen, Socialstyrelsen, Boehringer Ingel-

heim, Roche, Fresenius Kabi, Bilka, 3F, James Lind Institute, Jascha Fonden. 

En særlig stor tak til samarbejdet i 2018 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.  

Lungeforeningen værdsætter et positivt samarbejde med en lang række af landets faglige kapaciteter på lunge-

området, som særligt gør en stor indsats i Lungeforeningens bestyrelse og rådgivning, men også i en konstant 

faglig sparring og idégenerering for at forbedre livet for lungesyge. 

Tak til alle medarbejdere 

Bestyrelsen takker Lungeforeningens medarbejdere, der udgør et lille og effektivt sekretariat. Der foreligger 

fortsat meget store opgaver for medarbejderne de kommende år. 

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FORTSAT OFFENSIV STRATEGI FOR 

LUNGESAGEN 

Med baggrund i fusionen og en styrket Lungeforening fastholdt bestyrelsen i 2018, at Lungeforeningen fortsat 

arbejder for en bæredygtig økonomisk udvikling primært via indsamlingsaktiviteter finansieret af egenkapita-

len. 

Det ultimative mål er at opnå et positivt bundlinjeresultat, en bæredygtig økonomi, ved udgangen af 2021. De 

mange initiativer og analyser af medlemmers tilknytning og støtte til foreningen foretaget i 2018 er overgået 

fra projekt til drift. Der skal fortsat arbejdes intensivt via kampagner og specielle aktiviteter for at byde en me-

get stor gruppe nye medlemmer velkommen i de kommende år. 

Det bærende element i Lungeforeningen vil fortsat være den stærke og ambitiøse vision om sundere lunger li-

vet igennem: 

Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi 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 mulig-

hederne for, at de kan blive helbredt igen. 

Bestyrelsen fastholder, at foreningens vækst skal komme af, at Lungeforeningen øger kendskabet til og samar-

bejder med  alle, der er påvirket af en lungesygdom, hos politikerne og partnere i sundhedsvæsenet, men sær-

ligt 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 lunge-

sygdomme og tuberkulose: 
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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 luftvejs-

sygdomme 

 Forebygge at lunger og luftveje bliver syge 

 Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse 

 Indrette og drive rekreationshjem 

 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  

Formålet søges opnået gennem blandt andet: 

 Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevel-

ser i et socialt samvær 

 Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed 

 Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debat-

forum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter 

 At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftve-

je 

 Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering 

 Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende 
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Årsrapporten for Lungeforeningen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 

klasse A og tilpasset foreningens særlige forhold. 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

 

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 indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forenin-

gen, 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 af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter består af kapitalindtægter fra foreningens kapitalgrundlag, medlemsindtægter og bidrag, gaver, ud-

lodningsmidler samt administrationsbidrag. 

 

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. 

 

Løn og personaleomkostninger 

Løn og personaleomkostninger består af gager og lønafhængige omkostninger til foreningens ansatte. 

 

Administrationsomkostninger 

Omkostninger til administration dækker foreningens omkostninger til kontorhold, lokaleomkostninger, møde-

aktivitet mv. 

 

Vederlag ekstern bistand 

Vederlag eksterne bistand består af omkostninger til advokat og revisor. 

 

Aktivitetsudgifter 

Aktivitetsudgifter omfatter foreningens udgifter til opretholdelse af aktiviteten. Posten dækker omkostninger til 

it, udarbejdelse af pjecer, Lungenyt mv. 
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Balancen 

Ejendomme 

Ejendommene optages til seneste offentlige kontantvurdering. Opskrivninger bindes under reserve for opskriv-

ning af ejendomme under egenkapitalen. 

 

Ejendommen nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  

 

Regnskabsmæssigt resultat ved ejendommenes drift indregnes i resultatopgørelsen. 

 

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. 

 

Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører. 

 

Værdipapirer 

Investeringsforeningsbeviser, obligationer og aktier, værdiansættes til den noterede kurs på statustidspunktet. 

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes  direkte i egen-kapitalen. Udbytte indregnes i re-

sultatopgørelsen for den periode, de vedrører. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger 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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Resultatopgørelse for 2018 

   Budget 

   2018  

  2018 (ikke revideret) 2017 

 Note kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ ___________ ___________ 

Medlemskontingenter og -bidrag  7.355.525 9.030 5.749 

Arv, gaver mv.  3.765.614 3.873 4.079 

Tilskud til konkrete projekter  2.853.626 2.300 3.824 

Generelle tilskud  367.395 250 546 

Udlodningsmidler mv. 2 3.021.309 2.800 1.507 

Øvrige indtægter  116.244 0 42 

Kapitalindtægter, herunder Hjerting  1.324.293 1.258 1.229 

Vederlag for ydelser, herunder Hjerting  1.915.861 2.160 2.289 

Boserup Minde i Glamsbjerg  9.693 0 18 

Kystsanatoriet i Hjerting  6.460.046 6.854 6.269  ___________ ___________ ___________ 

Indtægter 27.189.606 28.525 25.552  ___________ ___________ ___________ 

 

Løn og personaleomkostninger 3 8.249.960 9.950 7.614 

Administrationsomkostninger   2.078.183 2.082 1.660 

Vederlag, ekstern bistand  229.437 355 374 

Aktivitetsudgifter  10.263.578 10.236 7.616 

Boserup Minde i Glamsbjerg  0 175 979 

Kystsanatoriet i Hjerting  6.460.046 6.854 6.269  ___________ ___________ ___________ 

Udgifter  27.281.204 29.652 24.512  ___________ ___________ ___________ 

 

Resultat før renter og af- og nedskrivninger  (91.598) (1.127) 1.040 

 

Afskrivninger   (10.477) 0 (77) 

Nedskrivning og tilbageførsel af nedskrivning af  

kursus- og rekreationscenteret Boserup Minde  0 0 373  ___________ ___________ ___________ 

 

Årets resultat 1 (102.075) (1.127) 1.336  ___________ ___________ ___________  ___________ ___________ ___________ 

 

Resultatet disponeres således: 

Arv henlagt til forskning 151.611 0 0 

Overført til næste år (253.686) (1.127) 1.336  ___________ ___________ ___________ 

Resultatdisponeret totalt  (102.075) (1.127) 1.336  ___________ ___________ ___________ 
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Balance pr. 31. december 2018 

    

 

 

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.   ____ ___________ ___________ 

Ejendomme 4 5.683.400 7.683 

Andre anlæg og driftsmateriel 5 62.176 46   ___________ ___________ 

Materielle anlægsaktiver   5.745.576 7.729   ___________ ___________ 

 

Pante- og gældsbreve   50.000 50 

Depositum   283.829 277   ___________ ___________ 

Finansielle anlægsaktiver   333.829 327   ___________ ___________ 

 

Anlægsaktiver   6.079.405 8.056   ___________ ___________ 

 

Tilgodehavender vedrørende projekter    803.374 1.046 

Andre tilgodehavender  6 3.123.737 3.460   ___________ ___________ 

Tilgodehavender   3.927.111 4.506   ___________ ___________ 

 

Værdipapirer  7, 8 21.286.217 21.834   ___________ ___________ 

 

Likvide beholdninger    16.035.205 2.656   ___________ ___________ 

 

Omsætningaktiver   41.248.599 28.996  ___________ ___________ 

   

Aktiver   47.327.938 37.052   ___________ ___________   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31. december 2018 

   

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.   ____ ___________ ___________ 

Egenkapital 9 27.131.443 28.416   ___________ ___________ 

 

Pensionsforpligtelse   134.147 140 

Dansk Sundhedstjeneste   0 894 

Lån Feriefonden Glamsbjerg   0 1.249 

Lån Nykredit Glamsbjerg   0 127 

Forskningsprojekt KB + DL   870.924 636   ___________ ___________ 

Langfristet gæld   1.005.071 3.046   ___________ ___________ 

 

Lån Nykredit Glamsbjerg   0 61 

Bankgæld   59.600 61 

Forskningsprojekt KB + DL   265.000 565 

Dansk Sundhedstjeneste   893.996 50 

Periodiserede projektomkostninger    788.925 985 

Periodeafgrænsningsposter  10 13.150.000 225 

Periodeafgrænsningsposter Hjerting   182.346 220 

Anden gæld 11 3.851.557 3.423   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld   19.191.424 6.090   ___________ ___________ 

 

Gæld i alt   20.196.495 8.636   ___________ ___________ 

 

Passiver i alt   47.327.938 37.052   ___________ ___________   ___________ ___________ 

 

 

Eventualforpligtelser  12 
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Noter 

  2018  

  kr.   ___________ 

1. Indsamling  

Gaver og bidrag fra privatpersoner  472.698  ___________ 

Indtægter i alt  472.698  ___________ 

  

Indsamlingsomkostninger         112.238  ___________ 

Udgifter i alt  112.238  ___________ 

 

Resultat af indsamling  360.460  ___________ 

 

Der er 2018 indsamlet midler til finansiering af foreningens aktivitet og i overensstemmelse med Lov nr. 511 

af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.  

Overskuddet af indsamlingerne er anvendt til foreningens formål. 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

2. Udlodningsmidler mv.  

Administrativ personale (medlemsservice, regnskab) 687.350 352 

Personale, der servicerer/uddanner/rådgiver frivillige i lokalafdelingerne 482.571 167  ___________ _______ 

Løn 1.169.921 519  ___________ _______ 

 

Kontorinventar (50%) 25.000 25 

It-omkostninger 320.000 320  ___________ _______ 

Administrationsudgifter 345.000 345  ___________ _______ 

 

Husleje mm.   980.740 347 

Lokalafdelinger  525.648 296  ___________ _______ 

 1.506.388 643  ___________ _______ 

 

I alt 3.021.309 1.507  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ ______ 

3. Løn og personaleomkostninger mv. 

Løn 7.297.649 6.570 

Pension 745.936 670 

Andre sociale ydelser  132.519 116 

Andre personaleomkostninger  73.856 258  ___________ _______ 

 8.249.960 7.614  ___________ _______ 

 

4. Ejendomme 

Ejendomme omfatter Kystsanatoriet Hjerting og kursus- og rekreationscenteret Boserup Minde i Glamsbjerg. 

Boserup Minde i Glamsbjerg er solgt i 2018.  

 

5. Andre anlæg og driftsmateriel 

Kostpris primo  50.000 0 

Tilgang 26.790  50  ___________ _______ 

Kostpris ultimo 76.790 50  ___________ _______ 

 

Afskrivninger primo (4.167) 0 

Årets afskrivninger (10.447) (4)  ___________ _______ 

Afskrivninger ultimo (14.614) (4)  ___________ _______ 

  ___________ _______ 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 62.176 46  ___________ _______ 

 

6. Andre tilgodehavender 

Tilgodehavende Danmarks Lungeforenings Fond 492.324 425 

Tilgodehavende Børnelungefonden 49.599 2.216 

Tilgodehavende Munthe Bruns Legat 88.218 54 

Tilgodehavende Dansk Sundhedstjeneste vedrørende Kystsanatoriet i Hjerting 377.012 58 

Tilgodehavende Esbjerg Kommune vedrørende Kystsanatoriet i Hjerting 0 274 

Diverse tilgodehavender, tilgodehavender hos kommuner mv. 854.543 433 

Tilgodehavende arv 1.262.041 0  ___________ _______ 

 3.123.737 3.460  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ ______ 

7. Aktier (unoterede) 

Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar 2.000 2  ___________ _______ 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2.000 2  ___________ _______ 

   

 

8. Investeringforeningsbeviser 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 21.832.336 23.109 

Tilgang 659.552 2.500 

Afgang (25.111) (3.853) 

Kursregulering (1.182.560) 76  ___________ _______ 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 21.284.217 21.832  ___________ _______ 

 

 

9. Egenkapital 

Saldo pr. 1. januar 28.416.078 27.004 

Kursregulering af værdipapirer (1.182.560) 76 

Arv henlagt til forskning fra resultatdisponering 151.611 0 

Overført fra resultatdisponering (253.686) 1.336  ___________ _______ 

 27.131.443 28.416  ___________ _______ 

10. Periodeafgrænsningsposter 

Forudbetaling vedørende salg af Kystsanatoriet i Hjerting 13.000.000 0 

Diverse modtaget forudbetalinger 150.000 225  ___________ _______ 

 13.150.000 225  ___________ _______ 

 

11. Anden gæld 

Kreditorer 1.282.377 1.239 

Gæld til Esbjerg Kommune 0 7 

Øvrig gæld 2.569.180 2.177  ___________ _______ 

 3.851.557 3.423  ___________ _______ 

 

12. Eventualforpligtelser 

Foreningen har indgået lejeaftale med 6 måneders opsigelsesvarsel, svarende til en eventualforpligtelse på 284 

t.kr. 

 


