Vedtægter for Bloddonorernes Sikringsfond
”Danmarks Frivillige Bloddonorer”, nu Bloddonorerne i Danmark, har den 21. september 1963
stiftet en fond til sikring af de frivillige bloddonorer mod følgerne af uheld i forbindelse med
blodgivning. Fonden har i en periode været sammenlagt med Bloddonorernes Forskningsfond,
men genoprettes som selvstændig fond pr. 1. januar 2004.
Bestyrelsen for den pr. 31. december 2003 nedlagte ”Bloddonorernes Sikrings- og Forskningsfond”
fastsætter for fonden følgende bestemmelser:
1. Navn og hjemsted
Fondens navn er ”Bloddonorernes Sikringsfond”. Dens hjemsted er Taastrup.
2. Formål
Fondens formål er at yde økonomisk hjælp til bloddonorer, knoglemarvsdonorer og organdonorer,
som i forbindelse med deres donorgerning har lidt direkte eller indirekte personskade. Sådan hjælp
skal endvidere kunne ydes en donors pårørende, hvis dennes stilling er blevet forringet af den
donor overgåede personskade.
I ganske særlige tilfælde kan fonden tillige yde hjælp, hvor en donor i forbindelse med sin
donorgerning har lidt betydelig tingskade.
3. Hjælp fra fonden
Fonden skal fortrinsvis yde hjælp i tilfælde, hvor donor ikke kan opnå erstatning på anden måde,
hvor en sådan erstatning ikke skønnes tilstrækkelig eller endnu ikke er kommet til udbetaling.
Hjælp ydes i form af såvel legater som lån. Fondsbestyrelsen kan dog ikke forpligte fonden til
periodiske ydelser over længere tid end ét år ad gangen, med mindre der samtidig med tilsagnet
herom af fondens kapital hensættes det til dækning af den påtagne forpligtelse nødvendige beløb.
Hvorvidt hjælp kan ydes, i hvilken form og i hvilket omfang, afgøres af fondsbestyrelsen efter et frit
skøn under hensyntagen til de tidligere givne retningslinjer. Ydelser fra fonden kan ikke gøres til
genstand for retsforfølgning.
4. Bestyrelse
Fondens bestyrelse sammensættes af medlemmerne af det til enhver tid fungerende
forretningsudvalg for landskomiteen for Bloddonorerne i Danmark samt et medlem udpeget af
Sundhedsministeriet.
Såfremt Bloddonorerne i Danmark’s struktur måtte blive ændret, indtræder medlemmerne af det til
forretningsudvalget for landskomiteen svarende organ i bestyrelsen.
Fonden tegnes af to medlemmer i bestyrelsen i forening.
Bestyrelsen kan udstede administrationsfuldmagt.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og i øvrigt benytte sig af sagkyndig assistance.

5. Kapital
Fondens formue udgør to tredjedele af formuen i den pr. 31. december 2003 nedlagte
”Bloddonorernes Sikrings- og Forskningsfond", i alt 3.529.702 kr.
Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om anbringelse af formuen i overensstemmelse med de
til enhver tid af Justitsministeriet for anbringelse af fondsmidler fastsatte regler.
6. Regnskab
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og
offentliggøres i Bloddonorerne i Danmark’s årsberetning.
7. Ikrafttræden
Fonden begynder sin virksomhed den 1. januar 2004.
8. Ændringer, ophævelse, godkendelse m.m.
Ændring af vedtægter eller ophævelse af fonden kan besluttes af bestyrelsen, når flertallet af
bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af opløsning beslutter bestyrelsen samtidig,
hvorledes der skal forholdes med fondens midler.
Nærværende vedtægter og fremtidige ændringer deraf samt beslutninger om opløsning skal
godkendes af Civilretsdirektoratet, der også skal tiltræde bestyrelsens disposition over fondens
midler ved opløsning.
Underskrifter fra bestyrelsen i den pr. 31.12.2003 nedlagte ”Bloddonorernes Sikrings- og
Forskningsfond:
Børge Stjernholm, Henning Karlby, Jan Jørgensen, Jan Østergaard, Søren Lundsberg-Nielsen,
Per Hemmingsen, Valdemar Riis Søndergaard, Arne Grünfeld, Ingerlise Paustian
______________________________________________________________________________
_ (Sikringsfondens vedtægter m.v. er senest ændret 23. maj 2014.)
Underskrifter af bestyrelsen i den pr. 23. maj 2014 foretagne adresseændring:

Poul Erik Herner Petersen

Bente Gravesen

Ib Ketelsen

Hans Hvas

Janus Boye

Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen

Helge Jacobsen

Lisbeth van het Erve

Jan Østergaard

Christian Wilken-Jensen

Morten Bagge Hansen

Karen-Inger Bast

RETNINGSLINJER
FOR SIKRINGSFONDENS VIRKSOMHED

Vedtaget af landskomiteen den 21. september 1963
I forbindelse med oprettelse af ”Danmarks Frivillige Bloddonorer’s Sikringsfond” skal
landskomiteen udtale, at det er komiteens hensigt med denne fond at tilvejebringe midler, hvoraf
hjælp til frivillige bloddonorer og disses pårørende kan ydes, såfremt en donor i forbindelse med
sin menneskekærlige og samfundsgavnlige gerning skulle komme ud for forhold, der forringer
donors eller dennes pårørendes stilling.
Det er komiteens ønske, at fonden yder donor og dennes pårørende rimelig og
nødvendig hjælp på et tidspunkt, hvor hjælp ikke, eller endnu ikke, kan fås fra andre hjælpekilder
eller i det omfang, hvor den erstatning og hjælp, som donor har modtaget fra andet hold, ikke
skønnes at dække donors eller dennes pårørendes rimelige behov.
Det er komiteens ønske, at fondsbestyrelsen kun i undtagelsestilfælde fastsætter
erstatning for tab af forsørger lavere end kr. 50.000,-.
I tilfælde af vedvarende invaliditet bør der om fornødent ydes hjælp til genoptræning i
eget erhverv, der egner sig bedst for den personskadede.
Donorers børn bør så vidt muligt hjælpes til den uddannelse, de kunne have fået,
såfremt forsørgeren havde været i live eller havde haft sin normale erhvervsevne.

