
 

 

LANDSINDSAMLING 
1. november - 31. december 2020. 
 
Foreningen er som hele samfundet påvirket af Corona. Vi måtte bl.a. aflyse Landsmødet i april.  
 
Ingen kan forudse hvornår situationen blive bedre – men vi må fortsætte foreningsdriften efter 
princippet ”going” og håbe på, at vi i 2021 bl.a. kan afholde Landsmøde d. 23. – 25. april. 
 
Foreningens fortsatte drift og mulighed for at lave kurser, møder og andre arrangementer er 
afhængige af tilskud fra offentlige puljer og private donationer. 
 
Foreningen er godkendt efter ligningslovens § 8a, hvilket betyder at alle bidrag er fradrags-

berettigede. Foreningen sørger for indberetning til Skat. (Forudsat navn, adresse og cpr.nr. oplyses) 

 
For at opretholde § 8a godkendelsen, skal vi hvert år dokumentere, at en bred kreds af 
privatpersoner/firmaet støtter vores foreningen med mindst 200 kr. (min. 100 
personer/virksomheder) 
 
Nogle offentlige puljer kan foreningen kun ansøge, hvis vi har ovennævnte godkendelse. 
 

Vi modtager hver måned indbetalinger, mange har indgået en aftale om faste bidrag - 1000 tak. 
 

Desværre opfylder vi i 2020 endnu ikke kravet på 100 personer/virksomheder. 

Vi håber med landsindsamlingen at nå målet. 

 

Bidrag af enhver størrelse, modtages med STORT tak på 

 

Reg.nr. 3186 – konto nr. 3186 65 1375 eller  

Mobilepay tlf. 44 254 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

Evt. spørgsmål kan stilles til sekretær Hanne Lindhardt, 

tlf. 48 26 36 52 eller mail hanne@marfan.dk 

 

Kontakt venligst også Hanne, hvis du ønsker at lave aftale om et fast årligt bidrag til foreningen. 
Faste bidrag bliver opkrævet via PBS 1, 2, 4 eller 12 gange pr. år – helt efter dit ønske. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Landsforeningen for Marfan Syndrom, Gyvelvænget 99, 7730 Hanstholm 

Tlf. 48263652, mail marfan@marfan.dk, cvr.nr. 20078634 

Støt foreningen, således vi kan fortsætte arbejdet med at hjælpe og støtte alle 

 med diagnosen Marfan Syndrom og deres pårørende. 

 

Ca. 500 personer i Danmark har denne sjældne diagnose. 

mailto:hanne@marfan.dk
mailto:marfan@marfan.dk

