FORENINGEN TIL STØTTE FOR
MØDRE OG BØRN

ÅRSBERETNING 2019

         Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300
2100 København Ø

E-mail: kontakt@morbarn.info
CVR nr.:		
49 89 77 15

Tlf.nr.:
35 38 56 26
Mobilpay: 58651

Bankinformation: Jyske Bank
		
Reg.nr.: 5014 Kontonr.: 2011 431
Foreningens regnskab revideres af EY - Ernest & Young P/S

Bestyrelse:

Indtil 30.3.2019 chefkonsulent Lena Søgaard, formand
Fra 1.4.2019 formandssekretær, cand.jur. Anders Solbjerg Sørensen, formand
Teamleder, cand.psych.aut Majken Bloch Skipper, næstformand
Operations Manager Bo Balstrup, kasserer
Marketing Manager, cand.merc. Christen S. Johansen, bestyrelsesmedlem
Fundraiser, cand.soc. Cecilie Baunegaard Jørgensen, bestyrelsesmedlem
Faglig leder, Socialrådgiver Astrid Lyng Hjuler, bestyrelsesmedlem
Socialrådgiver Helle Hyltoft, suppleant

Sekretariatets medarbejdere:

Socialrådgiver Marianne Brøndberg, daglig leder
Cand.mag. Jesper Pilegaard, frivilligkoordinator og projektansvarlig
Fra 1.4.2019 Lena Søgaard, projektansat forretningsfører
Heidi Conrad, virksomhedspraktikant

Frivillige

Studerende Linda Belardo, frivillig
Socialrådgiver Anja Holgaard, frivillig
Socialrådgiver Susanne Hermann, frivillig
Kontorfuldmægtig Michael B. Johansen, frivillig
Socialrådgiver Helle Hyltoft, frivillig
Ole Lieberkind, frivillig
Økonomichef, cand.merc., Morten Streit Pilegaard, frivillig revisor
Derudover har flere bestyrelsesmedlemmer ydet en frivillig indsats med behandling
af ferieansøgninger, afholdelse af netværksferieophold samt julehjælpsansøgninger mv.
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Formandens beretning

Anders Solbjerg Sørensen
2019 blev for Foreningen et år med store forandringer.
Foreningens formand
Vi fik en ny regering i Danmark, der gik på valg på at forbedre
vilkårene for de fattigste børn. Kort tid efter valget fik regeringen
samlet et politisk flertal til at indføre et midlertidigt børnetilskud til forældre med børn i
alderen 0-14 år, et supplerende tilskud til enlige forsørgere samt annullering af
reduktionen af integrationsydelsen. Det var især disse grupper, der fik reduceret deres
ydelser ganske betragteligt som led i en motivationsstrategi af den forrige regering. Børnetilskuddet skal på kort sigt være med til at afhjælpe problemerne med børnefattigdom.
Et skridt vi som Forening hilser særligt velkomment, fordi gruppen af enlige forsørgere har
været særligt hårdt ramt økonomisk af de reducerede ydelser.

At forsørgere på integrationsydelse og kontanthjælp fik denne økonomiske håndsrækning
ændrer dog ikke ved, at vi fortsat møder mange økonomisk trængte enlige forsørgere i
vores daglige arbejde, og at vi fortsat oplever en stor søgning til vores legater fra både familier og enlige forsørgere. Det øgede børnetilskud gør ikke en afgørende forskel på familiernes situation, ligesom enlige forsørgere på ressourceforløb og SU også fortsat oplever en
hverdag, hvor det er svært at få midlerne til at række.
2019 blev også året, hvor Foreningen fik digitaliseret ansøgningsprocessen med købet af
et legatansøgningssystem fra GrantOne. Det nye system har været en stor administrativ
lettelse for Foreningens sekretariat, og har gjort det muligt at håndtere den store stigning i
antal ansøgninger - uden at skulle ansætte flere medarbejdere for at kunne behandle alle
disse ansøgninger. Det var på forhånd forventet, at en gruppe af vores ansøgere ville have
udfordringer med at ansøge digitalt. Men erfaringen viser, at på nær nogle enkelte ansøgere, der har haft behov for en håndholdt indsats, er det gået over al forventning at få flyttet
ansøgerne over på den digitale platform. Digitaliseringen har også været et vigtigt skridt
for Foreningen for at kunne overholde GPDR-regerne, der trådte i kraft i maj 2018. En stor
del af dialogen med ansøgerne foregik tidligere gennem mail, der ikke var sikker. Nu sker al
kommunikation vedrørende legatansøgninger - udover den telefoniske - via GrantOne. For
også at sikre kommunikationen mellem medarbejdere og bestyrelse har Foreningen i 2019
besluttet at investere i Office365 for at optimere sagsgange, ressourcer, tilgængelighed og
synlighed. Dette er effektueret i starten af 2020.
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Formandsposten i Foreningen skiftede hænder i 2019, hvor Foreningens mangeårige
formand Lena Søgaard, som en del af et generationsskifte overlod roret til undertegnede,
der i en årrække har været Foreningens næstformand. Lena Søgaard har dog ikke helt
sluppet tøjlerne, men er i en periode tilknyttet Foreningen i en projektstilling. Hun skal i
denne funktion sikre at viden og knowhow forbliver i organisationen i forbindelse med, at
leder af sekretariatet Marianne Brøndberg går på pension og en ny leder ansættes.
Bestyrelsen har gennem en årrække arbejdet på at tiltrække bestyrelsesmedlemmer med
forskellige professionelle baggrunde, forskellige erfaringer og som også er midt i deres
arbejdsliv. Det betyder, at bestyrelsen i dag hovedsageligt består af yngre medlemmer, der
er klar til at styre Foreningen ind i en fremtid, som ingen af os kender, men vi selv er den
del af - og dermed lettere kan navigere i. Det ser vi som en stor styrke.
Foreningen har i 2019 intensiveret fundraisingen for at øge foreningens indtjening gennem
nye og flere donationer, som jo er forudsætningen for vores sociale arbejde med uddeling
af legater og vores rådgivning. Den øgede fundraising skal sikre, at Foreningen kan imødekomme flere end de knapt 40 % af ansøgerne, som i dag modtager et legat.
Foreningen har fra 1. april 2020 ansat Maria Blankensteiner som ny leder af Foreningens
sekretariat. Maria afløser Marianne Brøndberg, der er gået på pension med udgangen af
april måned 2020. Marianne Brøndberg har igennem sine 6 år som leder af Foreningen
med stor succes udvidet Foreningens aktiviteter til også at omfatte en udvidet socialfaglig
rådgivning og til afholdelse af ferieophold i samarbejde med Arbejdsmarkedets Ferie Fond.
Marianne Brøndberg har senest stået i spidsen for en udvidet digitalisering af Foreningens
ansøgningsprocesser, hvilket har været til stor hjælp i disse Corona-tider, hvor Foreningens
aktiviteter har været drevet fra ”hjemmekontorer”. Vi vil fra bestyrelsens side gerne rette
en stor tak til Marianne for hendes store indsats, og glæder os over, at Marianne har valgt
at fortsætte som frivillig i Foreningen.
Maria Blankensteiner kommer fra en stilling som projektleder i Det Nationale Sorgcenter.
Maria Blankensteiner er kandidat fra Roskilde Universitet, og har sin erhvervsmæssige
erfaring fra forskellige NGO-organisationer - blandt andet Dansk Røde Kors. Derudover er
Maria Blankensteiner formand for Foreningen Brug Folkeskolen. Det er en stor glæde at
kunne byde Maria velkommen, og vi glæder os til samarbejdet.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle fonde, donatorer og medlemmer for jeres
bidrag i 2019. Uden jeres bidrag ville Foreningen ikke kunne hjælpe de 1719 familier vi har
støttet i 2019 og dermed har vi i fællesskab gjort en forskel for de mest udsatte børn og
familier i Danmark.
Anders Solbjerg Sørensen
Formand
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Foreningen til Støtte for Mødre og Børn i 2019

Vi er en landsdækkende almennyttig humanitær forening, hvis formål primært er at yde
hjælp til gravide, vanskeligt stillede mødre med børn og enlige forsørgere m/k. Her 115 år
efter Foreningens stiftelse er det tydeligt, at vores arbejde er mere nødvendigt end nogensinde før.
I Foreningen til Støtte for Mødre og Børn styrker vi familierne til at komme ud af fattigdom.
Vi støtter familierne i at skabe trygge, bæredygtige rammer for deres børn, faglige og
sociale succeser gennem uddannelse for både børn og voksne samt at skabe netværk,
læring og nye oplevelser gennem vores ferieophold. Vi styrker forælder rollen og forælder-barn/relationen. Vi styrker familierne i at skabe forandring og ejerskab over eget liv.
Det er denne sociale indsats, vi dagligt yder, som bidrager til at reducere målgruppens
udsathed. Takket være vores mange og trofaste bidragsydere har vi i år været i stand til
at hjælpe endnu flere forældre – primært enlige forsørgere. Vi oplever også en stigning i
henvendelser fra samlevende og gifte. Nogle af familierne er gengangere, mens ca. 50 % af
legatansøgerne søgte for første gang i 2019.
Vi yder legater til specifikke formål, når det enten ikke er muligt eller kun i et begrænset
omfang at opnå hjælp gennem det offentlige. Muligheden for at modtage en enkeltydelse er i kommunerne stærkt reduceret gennem de senere år, selvom lovgivningen ikke er
ændret, så har praksis ændret sig.

Vi støtter med:

Spædbørnsudstyr: 45 gravide eller nybagte mødre fik et legat til en god start med den
nyfødte ved støtte til køb af de mest basale ting, som seng, barnevogn etc.
Etablering: 77 familier fik hjælp til nødvendigt bohave som senge, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr f.eks. ved fraflytning fra krisecenter til ny bolig.
Anskaffelser: 111 ansøgere fik et legat til f.eks. udstyr til skolestart, en cykel til transport til
skole og fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, det dyre vintertøj
til børnene, køb af nyt køleskab, når det gamle står af mv.
Fritidslegater: 46 børn fik mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter, som fodbold, parkour,
rejser med skolen eller klubber, der giver oplevelser i dagligdagen og styrker netværk.
Sygdom: 66 personer fik et legat til ekstraudgifter forbundet med sygdom som medicin,
fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen til psykologbehandlingen. Det kan
også være transportudgifter til behandling eller til besøg hos et hospitalsindlagt barn.
Ferieoplevelser: 206 familier fik et legat til ferieoplevelser f.eks. en tur til Bonbonland mv.,
besøg hos familie, der bor i en anden landsdel, hvor udgiften til togrejsen kan opleves som
uoverkommelig, samt 98 familier deltog i netværksferieophold.
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Uddannelse: 133 ansøgere fik et pc-legat til barnets skolegang eller den voksnes uddannelsesstart. Heraf fik de 45 hjælp til køb af studiebøger, startudgifter til efterskoleophold,
studieture, særligt arbejdstøj etc. for at bryde den sociale arv og styrke mestring og succeser.
Gæld: 30 forsørgere fik hjælp til f.eks. at forhindre en udsættelse fra deres bolig grundet
huslejerestance, en ekstra stor varmeregning, en uventet høj el-afregning, samt afhjælpning af mindre gældsposter.
Konfirmation: 146 familier fik støtte til fejring af barnets konfirmation eller non-firmation
for at støtte inklusion og fællesskab med deres jævnaldrende kammerater.
Julehjælp: 758 familier fik et julehjælpslegat, der muliggør køb af en lille gave til deres
børn, lidt julemad og eventuelt et lille juletræ.
Vi får ofte tilbagemeldinger fra brugerne på, at de har følt sig set og hørt i kontakten,
hvilket de ofte ikke oplever i relationen til det offentlige. Trygheden og tilliden er netop det
vi – i Foreningen og i Civilsamfundet som et hele – ser som en af vores kernekompetencer
og er afgørende for, at familierne tør vise deres sårbarhed og søge hjælp.

Projekter:

Vi har i 2019 afholdt netværksferie i partnerskab med Arbejdsmarkedets Feriefond. Først i
i sommerferien ved Klinten i Faaborg og Danland i Søndervig ved Ringkøbing, og i efterårsferien i Helsingør Ferieby. Netværksferien har udover et rekreativt formål også det vigtige
formål, at familierne – børn som voksne – bryder ud af deres comfortzone og får nye oplevelser med sig selv som familie og i relation til andre familier. Oplevelser de sammen tager
med hjem og kan bygge videre på.

Sociale netværk kan generere social kapital og skabe positive
forandringer for familier, der befinder sig i en vanskelig livssituation
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Frivillighed og Foreningen

Vi har et korps at dygtige, ansvarsfulde frivillige, som på hver deres vis løfter en meget
vigtig og meningsfuld opgave, og gør en stor forskel for Foreningens brugere. Det kan være
i.f.t. administrative opgaver med forbehandling af ansøgninger eller i behandlingen af ansøgninger fra brugere fra hele landet. De yder med deres faglighed og særlige kompetencer med bl.a. handicap og sygdom, arbejdsløshed, boligløshed en bred såvel som specifik
rådgivning, men også med et sagligt og fagligt grundlag ved bevilling af legater.
Alle vores frivillige skal have en stor tak for deres indsats for Foreningen og for vores mange
udsatte familier.

Medlemmer og Foreningen

Vi har mange ”gamle” trofaste medlemmer, som vælger at støtte os hvert år gennem deres
medlemskab. Dermed støtter de op om vores arbejde, der har stor betydning for de mange familier, vi årligt er i kontakt med. Det er vi meget taknemmelige for.
Der har der i 2019 været en medlemstilbagegang blandt de ældre medlemmer, hvorfor vi
har behov for nye medlemmer, der kan ”overtage” arven og fortsat give os mulighed for
at udføre vores arbejde med uddeling af legater, socialfaglig rådgivning og gennemførelse
som etablering af nye projekter. Det vil fortsat være et fokusområde i de kommende år at
få flere medlemmer til Foreningen.

Samarbejdspartnere og Foreningen

Som Forening er vi i dagligdagen afhængig af et godt samarbejde med vores interessenter
– det være sig i.f.t. vores ansøgere, kommunale sagsbehandlere, sundhedsplejersker,
hospitaler eller andre private humanitære organisationer, såvel som vores bidragsydere.
Også her oplever vi at være værdsatte samarbejdspartnere.

Synlighed

Foreningen fik ny hjemmeside i 2019. Det var nødvendigt at udvikle en ny, da hjemmesiden
er den vej vores ansøgere skal igennem, for at kunne søge legater via ansøgningsportalen
fra Grant One. Den nye hjemmeside er blevet godt modtaget hele vejen rundt.
I en tid hvor en meget stor del af nyhedsformidling og dialog foregår på de sociale medier,
har vi opgraderet vores indsats på disse kanaler. Vi vil fremover i endnu større grad kommunikere til både ansøgere, donorer og samarbejdspartner gennem disse medier. Vi vil
derudover arbejde på at finde en form, så også vores medlemmer føler sig tilstrækkeligt
informerede om foreningens arbejde.
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I 2019 modtog vi 4130 legatansøgninger.
På den baggrund blev der uddelt 1719 legater l mere end
4 mill. kroner. Legaterne fordelte vi på de forskellige områder:

Nødvendige anskaﬀelser

Vi hjælper bla. med indbo, hjælpemidler og cykler. Vi
støøer også gravide og nybagte mødre med nødvendigt
spædbørnsudstyr.

Gode hjemmerammer

Et velfungerende hjem er viggg for børns trivsel. Vi
hjælper med med etablering i et nyt hjem, eeer samlivsophør - f.eks. ved fraﬂytning fra krisecenter.

Uddannelse og skole

Legater l køb af en PC l at støøe børns skolegang og
støøe l deltagelse studieture er en viggg del af vores
arbejde. Vi støøer også forældres uddannelsesdrømme.

Børns friid

Alle børn skal have mulighed for at deltage i friidsslbud
med deres kammerater. Vi støøer konnngenter og køb af
udstyr. Vi hjælper også med stævner og lejre.

Akuue udfordringer

Nogle gange truer uforudsete hændelser med at
ødelægge familielivet. Vi kan hjælpe med restancer og
mindre gæld samt støøe l behandling og terapi.

Højjder og sommerferie

Mange udsaae og sårbare familier har brug for hjælp l
at aaolde konﬁrmaaoner, og l at give deres børn en
god jul.

Når sommerferien står for døren, kan man søge vores støøe
l akkviteter, så familien kan nyde sommeren. De senere år
har vi endvidere samarbejdet med Arbejdsmarkedets
Feriefond om at lbyde ferieophold l udsaae familier.

VORES BRUGERE
Enlig mor med et eller to børn

Det er typisk enlige mødre med et eller to børn, som
henvender sig l os. Selvom enlige mødre udgør mere
end 95% af vores brugere, hjælper vi også giie og par.

Vi støøer også far

Vi bliver ooe spurgt, om vi også støøer fædre. Vores
navn vidner om vores ophav, men vi er selvfølgelig fulgt
med den, for et barn har to forældre!

Udsathed og sygdom

Mange af vores brugeres liv er præget af sygdom eller
følger af ulykker, der kan ramme alle. Andre er selv
vokset op under svære kår, og kæmper for et bedre liv.

Lav indkomst

Kun én ud af ni personer, der modtager et af vores
legater, er i lønnet arbejde eller prakkk. Langt de ﬂeste
er på overførselsindkomst eller SU.
Modtagere af kontanthjælp, integraaonsydelse, førrdspension og dagpengeydelser udgør ca. syv ud af ni af
vores legatmodtagere. De sidste en ud af ni er
studerende - ooe på forberende uddannelser.

Vi dækker Danmark

I 2019 fordelte vores uddeling sig således:

Region Syddanmark:
Region Midtjylland:
Region Nordjylland:
Region Sjælland:
Region Hovedstaden:

23%
21%
9%
13%
34%

√

Der bliver ﬂere faage i Danmark!
De seneste fem år har vi oplevet en fordobling i antallet af henvendelser fra
udsaae familier. En opvækst i faagdom trækker dybe spor ind i børnenes
voksenliv. Blot et år i faagdom har en negaav eﬀekt uddanelses- og jobperspekkver, og fordobler risikoen for, at man bliver klient i systemet.

Bidragydere og Foreningen

Vores arbejde kan ikke gennemføres uden støtte fra fonde, legatstiftelser, virksomheder
og private donorer. Der skal derfor lyde en tak for de mange donationer, vi har modtaget
i 2019. Vi har i året oplevet, at både trofaste og nye bidragsydere har støttet vores sociale
arbejde og har gjort, at vi i fællesskab kan gøre en forskel for nogle af de mest udsatte
borgere i Danmark.
Vi er meget glade for de tætte relationer, vi har til flere uddelende fonde. Her har det stor
betydning, at vi f.eks. med Erikema Legat har en samarbejdsform, der kan løse akutte
opgaver til gavn for vores ansøgere og bedre familiernes livsbetingelser med trygge rammer
for mor og børn. Erikema Legat har således bevilget støtte til 23 familier med et samlet
beløb på kr. 210.220, heraf bidrog Erikema Legat med i alt kr. 40.000 til Foreningens
uddeling af pc-ere til udsatte børn.
Vi sætter ligeledes stor pris på samarbejdet med Louis Petersens Legat, hvor vi på baggrund
af Foreningens screening kan indstille ”værdigt trængende” fra det Storkøbenhavnske
område til at modtage en større legatportion. Legatet har på denne baggrund støttet 39
indstillede familier med i alt kr. 304.307. Foreningen har derudover modtaget kr. 645.363
til vores sociale arbejde og her derigennem kunne hjælpe 188 familier.
Foreningen har modtaget en mindre arv på i alt kr. 41.397, idet rentenyder D.I. Løber afgik
ved døden i slutningen af 2018. Arven var et båndlagt gavebrev af 15.12.1947 efter hendes
far P.V. Løber. Den tidligere modtagne arv kom hermed nu til foreningens rådighed.
Vi håber, at endnu flere fonde mv. sammen med os, fremover vil påtage sig den sociale
opgave; at sikre børn og unge en god opvækst, og at støtte de voksne i at skabe rammerne
for dette. Vi er en Forening i udvikling og har flere nye projekter på tegnebrættet f.eks.
et økonomiprojekt, hvor deltagerne kan lære budgetlægning, få nye mestringsstrategier
i.f.t. en stram økonomi mv. og et relationsprojekt hvor vi støtter og styrker forældrene i
deres vanskelige rolle som eneforældre, som vi håber at kunne få projektmidler til gennem
forskellige fonde.
Tak til alle for jeres store støtte og forståelse for vigtigheden af vores sociale arbejde.

”

Jeg har i hvert fald prøvet at søge julehjælp. Jeg vil bare fortælle,
at pga jeres legat flytter mine børn og jeg væk fra Skælskør og til Herning
på lørdag. Væk fra psykisk vold og kan få et bedre liv.
Jeres legater gør en forskel i hvert fald for os. Min økonomi ligger ganske vist
i ruiner til boligstøtte kommer oven på og møbler osv. mangler vi,
men de 5.000 kr jeg fik i legat har gjort, at jeg kan betale for flyttebil til flytning.
Syntes I skal vide, at det for mig og mine to børn har gjort, vi nu kan få et bedre liv.....

”

Uddrag fra mail fra legatmodtager
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Sådan bruger vi vores resourcer

Figuren herover viser, hvordan vi har brugt de midler, vi havde til rådighed i 2019. 80% af
vores ressourcer er anvendt på Foreningens formålsbestemte aktiviteter, rådgivning og
uddeling af legater samt netværksferier i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond.
14% af vores ressourcer er blevet brugt på at finansiere vores arbejde og de sidste 6% på
at fremtidssikre vores organisation.
Figuren herunder viser, hvordan vores uddeling har fordelt sig indenfor forskellige støtteområder. Foruden de midler vi selv uddeler, har vi i mange år haft et udvidet samarbejde med
Erikema Legat og Louis Petersens Legat, hvor vi har mulighed for at indstille nogle af de
legatansøgninger vi modtager, hvor der er behov for mere hjælp, end vi kan yde indenfor
egne rammer. På den måde kan vi sammen støtte flere.
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Foreningens økonomi

I Foreningens formålsparagraf fremgår: ”Foreningens yder støtte – gennem økonomisk
hjælp, rådgivning og projekter – fortrinsvis til gravide kvinder og enlige forsørgere, der er
vanskeligt stillede, og hvor offentlig hjælp ikke kan opnås eller ikke er tilstrækkelig.”
Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag består af ”Fælleslegatet for Foreningen til
Støtte for Mødre og Børn”, og ”Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat”,
hvor Foreningen løbende modtager renteindtægter.
Herudover modtager foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder,
hvor vi i alt har modtaget 83 enkeltstående donationer i året. Dertil kommer bidrag fra
27 private gavegivere, samt medlemskontingent fra foreningens medlemmer.

Væsentlige begivenheder i regnskabet

Igen i 2019 har Foreningen oplevet et meget travlt år – især i de sidste 3 måneder af året.
Vi kan konstatere, at vi har haft en stigning i antal legatansøgninger fra 3.217 til 4.130, dvs.
i alt 913 ansøgninger svarende til en stigning på 28,4 %. 2018 viste allerede en stigning på
839 ansøgninger, og set over en 2-årig periode svarer stigningen i 2018-2019 til i alt 1.752
ansøgninger.
Alene på julehjælpsansøgningerne så vi en væsentlig stigning fra 1.650 i 2018 til 2.272
ansøgninger i 2019. Samlet modtog 758 familier julehjælp, idet vi desværre måtte give
afslag til 1.514 familier, da vi trods en ihærdig fundraising ikke fik indsamlet tilstrækkelige
midler til at imødekomme de mange, trængte familier. I 2018 så vi ligeledes en stigning
på 650 ansøgninger i forbindelse med årets julehjælpsuddeling.
Samtidig med en meget stor stigning i antal ansøgninger og i den samlede uddelingssum,
der udgjorde kr. 4.062.072 (2018: kr. 3.775.484), kan vi konstatere et fald i antal bevilgede
ansøgninger på 90, idet vi i alt uddelte til 1.716 legatmodtagere (2018: 1.806). Det skyldes,
at vi har haft en kraftig stigning i ansøgninger fra kvinder, der flytter fra krisecentre til egen
bolig for at etablere sig. Det har betydet, at antallet af donationer til dette formål er blevet
større, og da disse ansøgninger typisk ligger på et højere beløb, betyder det samtidig en
stigning i den gennemsnitlige legatstørrelse.

” Jeg er dybt taknemmelig over jeres hurtige hjælp og respons.

Jeg kan slet ikke takke nok, I har reddet min dag.
Ved ikke, hvad jeg skulle ha gjort uden jeres hjælp. Igen tusind tak.....

”

Uddrag fra mail fra legatmodtager
vedr. el-restance for at forhindre lukning af strøm
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Uddrag af årsregnskab
2019
2018
Indtægter				
Bidrag og kontingenter fra medlemmer		 11.000		11.400
Bidrag fra øvrige 		 3.617.361
		3.997.673
Offentlige bidrag		
516.120		 410.925
Modtaget arv		
0		6.005.230
Indtægter fra tilknyttede legater		
165.947		 173.000
Renteindtægter/udbytter		
9.815		15.435
10.613.663
		 4.320.243

Omkostninger 					
Personaleomkostninger		 -1.489.528
-1.198.283
Kontoromkostninger		 -415.300		-166.293
Revision		 -32.500		-31.375
Regnskabs- og skattemæssig assistance		
-17.625		 -14.875
Øvrige erklæringer		
-30.394		 -15.753
Finansielle omkostninger		
-623		
-730
Af- og nedskrivninger		
-6.018		 -6.018
		 -1.991.988
-1.433.327
Årets resultat før uddeling		
2.328.255                 9.180.336
Resultatdisponering
Årets uddelinger		 -3.757.865
Hensat til senere uddeling		 -298.244
Anvendelse af tidligere
års hensættelser		 1.228.273
Årets resultat, overført til egenkapital
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-3.417.035
-1.228.273
1.575.296

-499.581                6.110.324

Tak til alle, der har ydet bidrag i 2019
Vi får mange takkemails, der beskriver, at "vores hjælpende hånd" gør en verden
til forskel i familieners liv. Dette arbejde kan ikke gennemføres uden støtte fra
fonde, legater og private. Der skal derfor lyde en stor tak for de mange donationer:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Anonym
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)
Augustinus Fonden
Brødrene Hartmanns Fond
Børnesagens Fællesråd
Civiling. H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Den A. P. Møllerske Støttefond
Dyssegårds Sogns Menighedspleje
Enid Ingemanns Fond
Enkefru Juliane Buntzen's Mindelegat
Erikema Legat
Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmans Mindelegat
Fabikant Chas. Otzens Fond
Fonden Julius Skrikes Stiftelse
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Frimodt-Heineke
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Henry og Mary Skovs Fond
Inge og Asker Larsens Fond
Irma Fonden, Carl Schepler og hustrus Legat
Jascha Fonden
Lemvigh-Müller Fonden
Linexfonden
Louis Petersens Legat
Lægeforeningens Boligers Fond
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond
OAK Foundation Denmark

14

125.000
100.000
35.000
777.747
150.000
15.000
17.075
10.000
200.000
3.000
25.000
4.000
300.219
175.000
50.000
10.000
25.000
25.000
20.000
15.000
100.000
10.000
25.000
50.000
10.000
675.000
50.000
50.000
20.000
200.000

Ole Kirk's Fond
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Politiken-Fonden
Marie & M.B Richters Fond
Rørkærfonden
Simon Spies Fonden
Sjælsø Management
SOLAR FONDEN af 1978
Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond
Toyota-Fonden
Tømrermester Martin Hansens Legat
Vemmetofte Kloster
Ville Heises Legat
Øvrige gavegivere
I alt

50.000
10.000
10.000
25.000
50.000
25.000
5.000
10.000
100.000
20.000
10.000
10.000
15.000
5.320
3.617.361
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Mener du – ligesom vi – at alle børn har ret
til et godt børneliv, så hjælp os med at gøre
en forskel!
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn støtter socialt og
økonomisk udsatte familier - fortrinsvis enlige forsørgere.
Dette arbejde kan du hjælpe os med ved at give en gave eller
at tegne et medlemsskab, da vi er meget afhængige af bidrag
fra vore medlemmer samt private. Et medlemsskab kan tegnes
for kr. 200 årligt.
Vi modtager hvert år mange donationer, som vi glædeligt
bruger på at gøre en aktiv forskel for de forsørgere, vi er
i kontakt med. Men vi har også brug for medlemmer, der har
lyst til at bakke op om vores sociale arbejde og til at skabe
rammerne for det gode børneliv.
Hvis du vil vide mere om Foreningens arbejde eller at støtte
dette, kan du besøge vores hjemmeside. Her kan du læse mere
om medlemskab af Foreningen og om gavedonationer.
Foreningen modtager også med glæde arv.
Du er også velkommen til at ringe for yderligere information.

www.morbarn.info
Foreningen til Støtte

for Mødre og Børn
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