Komité: Sanne Maass Søndergaard
IN-nr.: 02081

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:
Kontaktperson: Sanne Maass Søndergaard – e-mail: sanne-thomas@sondergard.net
Indsamlingsperiode:
07-08-2016 til 06-08-2018
Indsamlingsmåde:
Indsamlingen foregår via Facebook og artikler i medierne. Donation sker via kontooverførsel
og MobilePay. Virksomheder kontaktes via e-mail, enten med det formål at få donationer til
familien eller genstande til en evt. auktionsside på Facebook.
Indsamlingens formål:

Midlerne skal anvendes til fordel for Emma Holm og hendes forældre:
Hvis der indsamles mellem kr. 0-1.000.000, skal de indsamlede midler anvendes til:
a. mad, husholdningsomkostninger, rengøringshjælp og gaver til Emma (maks.
kr. 75.000 årligt),
b. juridisk bistand til alt, som er til Emmas fordel i forhold til at få erstatning fra
forsikringer og virksomheden, der har lavet fejlproduktionen af D-dråberne,
samt
c. opsparing til eventuelle sygdomsbehandlinger i udlandet eller anden behandling i privat regi.
d. I tilfælde af, at det angivne maksimumbeløb på kr. 1.000.000 ikke anvendes,
overgår det resterende beløb til Emma som almindelig opsparing, hvortil Emma kan få adgang, når hun bliver 18 år.
Hvis der indsamles mellem kr. 1.000.001-5.000.000 skal:
e. 50 % af de indsamlede midler gå til forskning i D-vitamin ved Odense Universitetshospital, og
f. de resterende 50 % skal stå som opsparing til Emma, og må kun anvendes til
yderligere opståede behov ved pkt. a, b og c – og dispositionerne skal godkendes af komitéen forinden. I tilfælde af, at dette behov ikke opstår, skal beløbet
overgå som almindelig opsparing, hvortil Emma kan få adgang, når hun bliver
18 år.
Hvis der indsamles mere end kr. 5.000.001 skal:
g. 100 % af beløbet skal gå til forskning i D-vitamin ved Odense Universitetshospital eller anden forskning som kan gavne behandlingen af Emma.
I tilfælde af at Emma Holm går bort, skal de resterende midler anvendes til at dække
begravelsesomkostninger, og det resterende beløb skal anvendes til fordel for forskning i D-vitamin ved Odense Universitets Hospital.

Indsamlingsområde:
Landsdækkende.
Indsamlingens regnskab:
Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-02-2019
Eventuelle yderligere oplysninger:

