
 
 

Beretning for Sankt Vincent Gruppernes arbejde i 2020 
 

Organisation og økonomi 

Organisation 

Der blev ikke fortaget ændringer i organisationen i 2020. Flemming Kurdahl blev valgt som ny suppleant 
(som erstatning for Birgitte le Fevre). 
Vi har indgået aftale med Revisionsaktieselskabet Baagøe Schou om at være revisor for Sankt Vincent 
Grupperne, som har tilbudt at gøre det vederlagsfrit.  

Økonomi 

Drift 

Vores samlede indtægter i 2020 blev 1.257.326 kroner heraf 74.974 kr. til markedsføring og administration. 
Indtægterne stammer fra: 

Kulturstyrelsen 57.324 

Fonde  410.775 

Arv 31.085 

Ordenssamfund 93.800 

Menigheder 69.052 

Enkeltpersoner 595.290 
 
Bidrag i anledning af biskoppens jubilæum beløb sig til kr. 18.450. 
 
Vi udbetalte i alt kr. 990.177 til projekterne. Heri er inkluderet en ekstra covid-19 støtte og en julegave til 
projekterne. 
 
Vore aftalte forpligtelser til de løbende projekter (ultimo 2020) er nu på ca. kr. 800.000 pr. år. 
 
Vi indkøbte en PC, der bruges til vores billedarkiv og ved udarbejdelse af pjecer etc. 

Formue 

På grund af corona epidemien, og dens konsekvenser for verdensøkonomien, var der kun et lille afkast på 
formuen i 2020 på ca. 14.000 kr. 

Fundraising 
Vi har stort set fulgt vores fundraising plan for 2020.  

Fundraising aktiviteterne gav et rigtig godt resultat, således at vi alene fra fonde, ordenssamfund og 

menigheder modtog 573.600 kr. 

Nye og lukkede projekter 
Der var ingen ændringer i vores projektportefølje i 2020.  



 
 
Vi har i de tre første kvartaler ikke ydet støtte til vores projekt i Congo, da vi først i slutningen af året fik en 
ny kontrakt. 

Bidragsmodtagere 
Der har generelt været en god dialog med de fleste kontaktpersoner til projekterne i udlandet. Vi modtager 
mange e-mails og årsrapporter, så vi kan vurdere og dokumentere resultaterne af vores finansielle støtte. 

Bidragsydere 
 
Vi havde i 2020 i alt 422 bidragydere – en væsentlig stigning i forhold til 2019. Heraf bidrog de 272 med kr. 
200 eller mere. 
Ved udgangen af 2020 havde vi femten 10-års kontrakter og den samlede aftalte ydelse på disse kontrakter 
er kr. 67.300 årligt. 
 
Der har været en pæn tilslutning til PBS, så der ved årets udgang var 160 tilmeldte med et samlet årligt 
bidrag på kr. 194.800. 
 
Lokalgruppen på Amager har igen i 2020 indsamlet et stort beløb ved madspildsprojektet, som støtter 
projekter i Indien (Mother & Child Foundation), Uganda (skoleprojekt) og Kenya (hjælp til gadebørn). 

PR aktiviteter 
SVG’s PR aktiviteter er beskrevet i en kommunikationsplan, som vi i stor udstrækning har fulgt. 
Vores pjece blev sædvanligt produceret og udsendt fire gange i løbet af året.  
 
Vi har haft rubrikannonce i alle numre af Katolsk Orientering og artikler i tre numre. Endvidere havde vi en 
artikel i DUK’s blad Gloria. 
 
Vores Facebook side er holdt løbende opdateret med korte nyheder, som bliver læst af en del trofaste 
følgere. Hjemmesiden opdateres hvert kvartal i forbindelse med udgivelsen af pjecen. 
 
Vi har holdt to præsentationer om SVG’s arbejde i forbindelse med kirkekaffe i Jesu Hjerte Kirke 
(København) og i Sankt Laurentii Kirke (Roskilde). To andre præsentationer blev aflyst pga. covid-19. 

Administration 
Bestyrelsen har holdt 7 ordinære bestyrelsesmøder og et heldagsmøde.  
På heldagsmødet blev diskuteret strategier og fokuspunkter for 2020. 
På grund af covid-19 blev generalforsamlingen først afholdt i september måned. 
En stor tak til bestyrelsen og lokalgrupperne for den store indsats. 

Eksterne aktiviteter 
Poul og Stig deltog i februar 2020 i et koordineringsmøde med Caritas og Missio. 
 


