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Fondsoplysninger  

Fond 
Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 

John Møllersvej 8 

Postboks 1335 

3900 Nuuk 

Hjemstedskommune: Nuuk Kommune  
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Lars-Peter Danielsen (repr. af Red Barnet)   
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Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab    
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2006 for Børne- og Ungehuset Mælkebøtten.  

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og i henhold til god regnskabsskik. Vi anser 

den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens 

aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.   

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Nuuk, den 22. marts 2007   

Bestyrelse   

Henrik Sørensen Mogens Øgaard Jens Olsen  Lars-Peter Danielsen 
formand       
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i Børne- og Ungehuset Mælkebøtten 
Vi har revideret årsregnskab for  for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelses-
beretning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter bogføringsloven 
og almindeligt anerkendte revisionsprincipper.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab. Dette ansvar omfatter udformning og opretholdelse af 
interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigts-
mæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.  

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Dette kræver, at vi lever op til 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation.   

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2006 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overens-
stemmelse med bogføringsloven og god regnskabsskik.   

Nuuk, den 22. marts 2007   

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab   

Per Jansen 
statsautoriseret revisor   
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Ledelsesberetning  

Aktivitet  
Fondens formål er i egnede lokaler, at udvikle og skabe rammer, der kan medvirke til at forbedre vilkårene for 

omsorgssvigtede børn og unge i Nuuk og forebygge yderligere omsorgssvigt.   

Økonomisk udvikling  
Årets resultat blev et overskud på 994 t.kr., som er overført til fondens frie kapital.   

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsregnskabet.   

Beretning fra bestyrelsen til regnskabet 2006 
I 2006 blev Mælkebøtten en realitet og det nye aktivitetscenter for børn og unge i Nuuk, der samtidig også 

fungerer som døgninstitution, åbnede d. 29. marts. Initiativtagerne til Mælkebøtten, Red Barnet, Lions Club i 

Nuuk, Nuuk Rotary Klub og Grønlands Arbejdsgiverforening glæder sig over det flotte resultat, som takket 

være bidrag fra erhvervslivet, sponsorer, fonde og private nu er realiseret.   

Indvielsen 

Selve indvielsen blev foretaget at to unge i nationaldragter, der klippede den røde snor over. Formand for 

Mælkebøttens bestyrelse Henrik Sørensen bød velkommen og fortalte om processen fra slagterhus til børne-

hus. Landsstyrmedlem for familier Aleraq Hammond og borgmester Agnethe Davidsen holdt taler, hvor de 

hilste initiativet velkommet. Derudover deltog Mimi Jakobsen fra Red Barnet, Jan Willumsen fra Rotary i 

Danmark, Erik Søndergaard Fransen fra Lions Internationale Grønlandsfond og socialrådmand Birgit Ekstrøm 

fra Aalborg Kommune. Den danske socialminister Eva Kjer Hansen besøgte også Mælkebøtten. Hun var i 

Nuuk for at drøfte, hvorledes den danske regering og Grønlands landsstyre kan samarbejde omkring bekæm-

pelse af omsorgssvigt af børn og unge. Om eftermiddagen var der kaffemik for hele byen, hvor mange både 

børn og voksne besøgte huset. Alt  både rejser, ophold, grønlandsk buffet, kager, vand, kaffe og saft var spon-

soreret af erhvervslivet i Nuuk.   

Husets funktioner 

Mælkebøtten er etableret i et hus på 510 m2 beliggende i Kolonihavnen i Nuuk, der er gennemrestaureret. I 

stueetagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, kreative værksteder, hvor der eksempelvis arbejdes 

med cykler, træ, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Der-

udover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama. På 1. salen er døgnafdelingen etableret. Denne 

er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Desuden vil der være mulighed for 

overnatning for de børn, der ellers går rundt på gaden om natten på grund af problemer i hjemmet. Børn som 

ellers er henvist til overnatninger i trappeopgange, pulterrum eller i virksomheder, hvor de bryder ind for at 

finde et sted at være, kan nu opholde sig i Mælkebøtten. Der er indgået en samarbejdsaftale med socialforvalt-

ningen i Nuup Kommunea, om de børn der skal overnatte i Mælkebøtten.  



Børne- og Ungehuset Mælkebøtten (fond) 5

 
Ledelsesberetning  

I 2006 blev Mælkebøtten besøgt af 4421 børn, der svarer til 29 børn i gennemsnit på de dage hvor Mælkebøt-

ten har været åben. Alle børn fra 0-17 år er velkomne i huset, og der kommer både ressourcestærke og svage 

børn. Desuden har de børn, der på grund af druk og fest i hjemmet oftest er henvist til gaden nu fået et fristed, 

hvor de kan søge hen, få et måltid mad, og der er mulighed for at overnatte.   

Der er plads til både glæde og livsudfoldelse men også tid til stille stunder, omsorg og eftertænksomhed, og 

huset er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. Her er der voksne, der er til at stole på, 

voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.  

Ud over de kreative aktiviteter afholdes der børnemøder, hvor det er hensigten at inddrage børnene i beslutnin-

ger om aktiviteter i huset, så de derved lærer, at de også har ret til at have en mening og opleve, at de er nød-

vendige i processen med udvikling af huset. Vi vil forsøge at lære børnene om de demokratiske spilleregler, at 

også børn har rettigheder, og der er voksne, der tager dem alvorligt.   

Eksempelvis er mobning forbudt i Mælkebøtten 

 

og personalet arbejder meget med at gennemføre dette, og 

lære børnene at behandle hinanden med gensidig menneskelig respekt, så der er plads til alle.  

De kreative værksteder er p.t. åbent tirsdag 

 

søndag kl. 14.00 

 

21.00. I week-ender og ved højtider er der 

døgnåbent. I begyndelsen var åbningstiden fra torsdag til søndag, men efterhånden som der kom økonomi til 

det, blev ansat mere personale og åbningstiden blev udvidet i takt med dette. I øjeblikket er der i Mælkebøtten 

7 fuldtidsansatte, 4 vikarer og 5 frivillige. En døgnåbning hver dag kræver som minimum 10,5 medarbejdere.   

Der er udviklet et godt samarbejde med både socialforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen i Nuup 

Kommunea. Der holdes jævnligt møder primært med socialforvaltningen, hvor indsatsen over for de omsorgs-

svigtede børn drøftes og meldingen fra kommunen er, at der er behov for en døgnåbning af Mælkebøtten på 

alle dage. Desuden har Nuup Kommune en repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen, som er tilknyttet 

Mælkebøttens bestyrelse som tilforordnet.  

Økonomi 
Små som store gaver har medvirket til at realisere Mælkebøtten. 169 sponsorer har bidraget, og der er tale om 

bidrag fra organisationer, fonde, erhvervslivet og borgere i både Grønland og Danmark. Mælkebøtten har også 

modtaget royal støtte, idet HKH Kronprins Frederik og HKH Kronprinsesse Mary har doneret 1 million til 

husets etablering. Kronprinsparret følger Mælkebøttens udvikling. På FN s Internationale Børnerettighedsdag 

den 20. november 2006 modtog forstander for Mælkebøtten Kirsten Ørgaard Red Barnets Børnerettighedspris 

2006. Prisen blev overrakt af Kronprinsesse Mary ved en festlig sammenkomst i Red Barnet, det ved samme 

lejlighed offentliggjorde, at hun og Kronprins Frederik på et tidspunkt vil besøge Mælkebøtten. Med prisen 

fulgte 30.000,- kroner, som efterfølgende er doneret til Mælkebøtten. Pengene vil gå til aktiviteter for børn og 

personale.   
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Ledelsesberetning  

Initiativtagerne har formået at indsamle over 7 millioner kroner, som går til køb og etablering af huset og drif-

ten i 2006. De årlige driftsudgifter var oprindeligt sat til 4,2 millioner kroner, hvis huset skal sikres en optimal 

drift. Efter at huset nu har været i drift et år er budgettet justeret, og budget for 2007 viser, at det fordrer 5.3 

millioner kroner for en døgnåbning på alle dage. Der er afsat 3.7 millioner kroner til lønninger og personale-

omkostninger samt 400.000 kroner til aktiviteter og mad til børnene. Det resterende beløb skal dække øvrige 

omkostninger til ejendommens drift som el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og administration.  

Der er indgået en aftale om driftstilskud fra Nuup Kommunea med 1 million om året i 2006, 2007 og 2008. 

Desuden er der indgået en samarbejdsaftale med socialforvaltningen, hvor kommunen betaler døgntakst for de 

børn, der anbringes i Mælkebøttens døgnafdeling. Desuden har Grønlands Landsstyre godkendt Mælkebøtten 

som et 3-årigt socialt forsøgsprojekt, hvilket blandt andet bevirker, at der kan søges om driftsmidler fra finans-

loven, hvilket har resulteret i 1 million kroner fra Grønlands Hjemmestyre til driften i 2006.  

Resultatet af dette års regnskab viser et pænt overskud. Nu har det aldrig været meningen at der skal tjenes 

penge på Mælkebøttens drift, og det er stadig målet at driften skal hvile i sig selv. Men da der er tale om ind-

samlede midler er det vanskeligt at forudsige, hvor mange penge der tildeles Mælkebøtten, og overskuddet 

tillægges de mange uventede donationer som blev givet hen over året, hvilket vi selvfølelig er meget taknem-

melige for.   

Der skal imidlertid fortsat indsamles midler for at sikre den fremtidige drift af huset, Endvidere var en tilbyg-

ning til hovedbygningen i så dårlig stand, at det ikke kunne betale sig at renovere denne. Derfor skal der etab-

leres en tilbygning på ca. 40m2, der skal anvendes til musikværksted. Yderligere skal husets facade renoveres. 

Til dette søges også om økonomiske midler og materialer.  

Vi håber at alle gode kræfter fortsat vil hjælpe os med at sikre Mælkebøtten økonomisk og alle bidrag 

 

store 

som små er velkomne  så børnene i Nuuk kan bevare deres fristed.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og i henhold til god regnskabsskik.  

Indtægter 

Indtægter fra bidrag til driften samt offentlig støtte indtægtsføres løbende.  

Formålsbestemte bidrag vedrørende anskaffelsen af bygningen, inventar og lignende passiveres og indtægtsfø-

res i takt med de for bidragene erhvervede aktiver afskrives.   

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.   

Skat  

Fonden er meddelt skattefrihed i henhold til § 3 i den grønlandske indkomstskattelov.    

Anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:  

Bygninger 50 år 

Tekniske anlæg 10 år 

Inventar og driftmidler 5 år  

Aktiver med en kostpris under 10 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaf-

felsestidspunktet.  

Periodeafgrænsningsposter 

Tilskud til bestemte formål indtægtsføres i takt med at omkostninger omkostningsføres.    
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Resultatopgørelse for 2006   

2006 2005  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Modtagne bidrag til driften   3.051.320 911 

Øvrige indtægter  140.439 0 

Finansielle indtægter   80.457 36   ___________ _______ 

Indtægter i alt 1 3.272.216 947   ___________ _______        

Andre eksterne omkostninger 2 (405.288) (125) 

Personaleomkostninger 3 (1.831.496) (158) 

Af- og nedskrivninger 4 0 0 

Finansielle omkostninger   (105.984) (99)   ___________ _______ 

Omkostninger i alt   (2.342.768) (382)   ___________ _______     

Årets resultat  929.448 565   ___________ _______    ___________ _______         

Forslag til resultatdisponering    

Overført til næste år  929.448   ___________   

929.448   ___________     
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Balance pr. 31.12.2006   

2006 2005  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Ejendom   3.007.131 3.111 

Ombygning   2.180.083 801 

Inventar   639.032 607   ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver 5 5.826.246 4.519   ___________ _______     

Anlægsaktiver  5.826.246 4.519   ___________ _______     

Andre tilgodehavender  46.053 18   ___________ _______ 

Tilgodehavender  46.053 18   ___________ _______     

Likvide beholdninger  2.778.315 3.660   ___________ _______     

Omsætningsaktiver  2.824.368 3.678   ___________ _______     

Aktiver  8.650.614 8.197   ___________ _______   ___________ _______         
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Balance pr. 31.12.2006   

2006 2005  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Grundkapital  1.000.000 1.000 

Overført overskud og underskud  2.871.719 1.942   ___________ _______ 

Egenkapital 6 3.871.719 2.942   ___________ _______     

Bankgæld  1.860.940 1.947 

Kreditorer  0 326 

Anden gæld  247.928 8 

Periodisering bidrag, anskaffelse af bygning  621.306 725 

Periodisering bidrag, anskaffelse af inventar  1.694.419 1.832 

Periodisering bidrag, istandsættelse bygning  317.825 393 

Periodisering bidrag, rejser  7.731 15 

Periodisering bidrag, anskaffelse af musikinstrumenter  28.746 9   ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  4.778.895 5.255   ___________ _______     

Gældsforpligtelser  4.778.895 5.255   ___________ _______     

Passiver  8.650.614 8.197   ___________ _______   ___________ _______             
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Noter  

2006 2005  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Bidrag   
Bidrag modtaget i alt  3.116.320 1.920   ___________ _______    

Heraf benyttet:     

Formålsbestemt til anskaffelse af bygning 0 393 

Formålsbestemt til anskaffelse af inventar mv. 45.000 472 

Formålsbestemt til bidrag til husleje 0 45 

Formålsbestemt til bidrag til løn 0 50 

Formålsbestemt til bidrag til rejse 0 30 

Formålsbestemt til tryk af informationsmateriale 0 10 

Formålsbestemt til anskaffelse af musikinstrumenter 20.000 9 

Bidrag til driften 3.051.320 911  ___________ _______   

3.116.320 1.920  ___________ _______    
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Noter  

2006 2005  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

2. Andre eksterne omkostninger   
Husleje kontor 0 45 

Bidrag til husleje kontor 0 (45) 

Kontorartikler 13.951 3 

Informationsmateriale 1.141 16 

Bidrag til informationsmateriale 0 (10) 

Kontingenter 11.829 0 

Porto 6.207 7 

Telefon og fax 1.456 1 

Gebyr 1.356 0 

EDB-omkostninger 32.949 5 

Tolkebistand 8.477 3 

Bogføring 43.587 0 

Småanskaffelser 3.084 6 

Mødeomkostninger 2.565 3 

Rejseomkostninger 7.588 15 

Bidrag til rejseomkostninger (7.588) (15) 

Fragt 768 0 

Kursus 13.198 10 

Fortæring 31.835 0 

Taxa 3.299 0 

Olie 58.170 21 

El 41.127 0 

Vand 1.342 0 

Snerydning 800 1 

Renovation 1.894 0 

Rengøring 95.651 0 

Alarm 11.878 0 

Vedligeholdelse 10.209 59 

Diverse lokaleomkostninger 2.541 0 

Diverse  5.974 0  ___________ _______  

405.288 125  ___________ _______    
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Noter  

2006 2005  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

3. Personaleomkostninger   
Lønninger 1.677.700 175 

Bidrag til lønninger 0 (50) 

Pension 72.012 20 

Husleje personale 22.500 0 

Jobannoncer mv. 68.474 0 

Øvrige (9.190) 13  ___________ _______  

1.831.496 158  ___________ _______    

4. Af- og nedskrivninger   
Bygninger 103.694 0 

Indtægtsført tilskud bygninger (103.694) 0 

Inventar  182.581 0 

Indtægtsført tilskud inventar (182.581) 0 

Ombygning 75.175 0 

Indtægtsført tilskud ombygning (75.175) 0  ___________ _______  

0 0  ___________ _______              

Grunde og      
bygninger Inventar Ombygning  

kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

5. Materielle anlægsaktiver    
Kostpris 01.01.2006 3.110.825 607.232 801.185 

Tilgang 0 214.381 1.454.073 

Afgang 0 0 0  ___________ ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2006 3.110.825 821.613 2.255.258  ___________ ___________ ___________     

Af- og nedskrivninger 01.01.2006 0 0 0 

Årets afskrivninger (103.694) (182.581) (75.175) 

Årets nedskrivninger 0 0 0 

Tilbageførsel ved afgang 0 0 0  ___________ ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2006 (103.694) (182.581) (75.175)  ___________ ___________ ___________     

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006 3.007.131 639.032 2.180.083  ___________ ___________ ___________  

Der foretages ikke offentlig ejendomsvurdering i Grønland.  
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Noter  

2006 2005  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

6. Egenkapital   
Grundkapital 1.000.000 1.000  ___________ _______    

Overført resultat primo 1.942.270 1.378 

Årets resultat 994.449 594   ___________ _______ 

Overført resultat    2.936.719 1.972  ___________ _______    

Egenkapital i alt 3.936.719 2.972  ___________ _______     

7. Skat 
Fonden er en almenvelgørende fond, og er meddelt skattefrihed i henhold til § 3 i den 

grønlanske indkomstsskattelov.   

8. Oversigt over bidragsydere  

Bidragydere til Børne- og ungehuset Mælkebøtten pr. marts 2007  

Royal Greenland A/S   Royal Arctic Line A/S  tnt nuuk  

 

NUNA-advokater  Godthåb Transportservice A/S   Nattorallit Aps 

 

Kalaallit Forsikring  
Grønlands Arbejdsgiverforening  

Air Greenland A/S 

Sarfaa Ingeniørit Siunnersuisartut  

Inuplan A/S  Usisaat ApS 

Kong Frederik og Dronning Ing-

rids Fond til humanitære og kultu-

relle formål  

Arctic Import A/S  Johnny Reimar 

 

HKS Scandinavia   Frederiksberg Sparekasse Fond 

Red Barnet Kalundborg lokal-

komité 

Red Barnet Nykøbing-

Rørvig_Trundholm lokalkomité  Jytte Abildstrøm  Hotel Godthåb A/S 

 

Microsoft Danmark ApS  Red Barnet Danmark  

   

Nuuk Rotary Klub  
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Nunatta Naqiterivia   Sct. Georg Gildet i Aalborg  Arssarnerit A/S  

 
Burmeister Elteknik ApS  Nuuk TV   Atuagagdliutit AG 

 

Sermitsiaq   Dansk Sygeplejeråd  Nuuk Ugeavis  

Deloitte 

 

Statsautoriseret Revisi-

onsaktieselskab   Ole Kirks Fond  

Red Barnets Lokalkomité i 

Odense 

 

Danmarks Fonden  Lions Club Mølleaa   Direktør K- Steinmanns Fond 

Frederik og Emma Kraghs Minde-

legat  Lions Club Nuuk  

Kræmmermarkedforeningen i 

Nuuk 

 

Grønlandsbanken  Vinklubben Etiketten  Grønlands Lægekredsforening 

 

Agerskov Consultning ApS  El og Teknik Grønland ApS  Svend Junge 

 

Nuup Kommunea 

Orkestrene Simik, Sista, Asallut og 

Qarsoq  Nurepa Aps 

 

Soroptimisterne i Varde  Else Uldall Bøgh 

Torben Melgaard konsulent og 

ingeniørfirma  

 

Polarfrost Køleteknik A/S   OAK foundation  Irisager.gl 

 

Grønlands VVS ApS  GNC Aps  Larsen og Co A/S  

 

Brøndum Grønland A/S   HJ-tek   Tour & Andersson   

Grønlands Skibs- og Entreprenør-

værksted  

Danske Lionsklubbers Grønlands-

fond   Gyproc  

 

Damixa   T. Hegelunds Minde, Aalborg  Louis Poulsen El-teknik A/S  

 

Galleri Roar Christiansen  Lauritz Knudsen A/S   NKT A/S  

 

Knud Wexø A/S   Servodan A/S   Safeexit A/S  

 

Philips Lys A/S   Riegens A/S  

Ungdomsklubben Zonen i Hjør-

ring 

 

Exhausto   Purmo  Permagreen Grønland A/S  

 

Superbyg Nuuk A/S   Junckers Industrier A/S   Securitas Grønland A/S  
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HS Hanseatic Grønlands Radio Center A/S Bel Bogføring 

 
IT Partner Greenland A/S   Fujitsu Siemens Computers A/S  

Odd Fellow Ordenen i Køben-

havn 

 

Skiltereklamer i Grønland  

Søren Rom Poulsen Murer og  En-

treprenørfirma Aps   Sanasoq Nuuk Aps 

 

Sanistål A/S   Tele Greenland A/S  Nordvask A/S 

 

Malerfirmaet Kilime Aps 

Farvecenter Nord A/S * Sigma 

Coatings  ISS Grønland A/S 

 

Qajaq Trawl A/S  Maximut  Brugsen 

 

Nuuk Imeq A/S 

Svend Erik Holst Tømrer- og Sned-

kermester  Legeland 

 

Ittu.net  Kontorhuset  Møbelmagasinet 

 

Café Mik  Nota Bene A/S  ST-skoleinventar 

 

Atlantic Music  Botex Grønland  Jysk Pisiffik 

 

Blue Water  MT Højgaard  Elektrolux 

 

Aabybro Rotary Klub  NUNA-fonden  Zendium 

 

Unik ApS  Godthåb Oliefyrsservice Aps  Ladies Cirkel 

 

Røde kors Genbrugsbutik  Tuborg  Atuagkat 

 

Pisiffik  Betoncentralen  Nuuk Transport 

 

Dansk Rotary Hjælpefond  Rotary Distrikt 1470  Nuuk Sømandshjem 

 

Betoncentralen  IMAQ 

Hillerød Rotary klub 

Græsted Roatry Klub 

 

Codan Fonden  

Cafe Crazy Daisy 

 

Prego 

 

Cha-

roen Porn  v/Rikke og Jørgen Peder-

sen  

Varde Rotary Klub 

 

Varde Warwith  Kompetence Kompagniet 

Red Barnets lokalkomite Born-

holm 

Red Barnets lokalkomite Helle-

rup 

Red Barnets lokalkomite Helsin-
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gør 

Red barnets lokalkomite Ribe 

Red barnets lokalkomite Ringkø-

bing 

Ruth og Steen Montrgomery-

Andersen 

Bertram Hotel Guldsmeden 

og Familien Rodulph 

Sorgoptimisterne i  

Nykøbing Falster 

Mads, Marie og Torben Nielsen  

Mogens Øgaard 

Hans Kilian, Weinheim, Deuts-

land 

 

Next Job Greenland 

Red Barnets Børnerettighedspris 

2006 v/ Kirsten Ørgaard  Bomann 

 

Jørn Jespersen  Nuup Bussii A/S  LEGO A/S 

Grønlands Hemmestyre 

 

Fami-

liedirektoratet  SES Embalage  Nuuk Arbejdsgiverforening 

 

NØNNE  Nuuk Transport 

Lions Club i Bogense 

Lions Club i Sæby 

 

Atuakkiorfik A/S  Godthåb Dampvaskeri  KIIP  Tips og Lottomidlerne 

 

Lions Grønlandsfond   
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