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Formandens beretning for året 2012 
 

Der har været afholdt det antal bestyrelsesmøder, der har været behov for i 2012 - i alt 5 møder + 1 

Årsmøde blev det til. 

 

Fonden er indtil videre investeringsmæssigt kommet igennem den finansielle krise på 

tilfredsstillende vis.  

Fonden har faktisk kunnet konsolidere sig i de senere år ved at fastholde en forsigtig og konservativ 

investeringspolitik, hvilket dog har været på bekostning af et mindre afkast og dermed mindre 

midler til udlodning. Med den nuværende indtjening vil fondens disponible midler og likviditet 

være under pres i de kommende år afhængig af uddelingsniveau. Fonden foretager maksimal 

regnskabsmæssig konsolidering med 25 % af årets overskud før kursregulering. 

 

Årsrapporten 2012 – Hovedtal: 

 

Driftsregnskab  
 

Indtægterne fra fondens kapital beløb sig til 2 mio. kr. (2011= 2,6 mio. kr.).  

De administrative omkostninger for året beløb sig til 441 tkr. (2011 = 470 tkr).  

Årets resultat blev på 1,6 mio. kr. (2011 = 2,1 mio. kr.) 

Uddelinger 

Der er i årets løb uddelt i alt 1,3 mio. kr. (2011 = 1,7 mio. kr.) til formålsbestemt anvendelse jf. 

fondens vedtægter til formål i ind- og udland. 

Bunden kapital  
 

Fondens bundne kapital udgør ved året udgang 85,2 mio. kr. (2011 = 81,8 mio. kr.).  

Disponibel kapital 

Fondens disponible egenkapital udgør ved årets udgang 189 tkr mod 183 tkr i 2011.  

 



Ansøgninger 

På møderne behandles ansøgninger af relevans for fonden - i 2012 i alt 250 (2011 =230). Af disse 

imødekom bestyrelsen 121 (2011 = 119). 

 

Samtidig er der i årets løb givet administrativt afslag på en række ansøgninger, som faldt uden for 

de rammer, der er lagt for fondens virke. Der blev registreret i alt 9 (2011 -5) administrative 

afslag som følge af mangelfulde ansøgninger, ansøgning fra enkelt personer og enkeltpersoners, 

personlige projekter m.m. 

 

Midlertidige afslag for mangelfulde ansøgninger, hvor vi har bedt ansøgere 

søge på formel formular, som de har fået medsendt. Vi venter her på svar i en periode, hvorefter de 

overgår til permanent afslag 6 (2011 = 0). 

 

Det samlede antal ansøgninger, som er modtaget og behandlet i fonden i 2012 nåede 

derved op på 265 (2011 = 235). 

 

Bestyrelsen kan igen se tilbage på et år med et godt konstruktivt samarbejde. Herunder samarbejdet 

med administrationen ved Jørgen Hansen og web-master Claus Bundgaard, der begge har udført et 

godt og effektivt arbejde. Hjemmesiden er fortsat velbesøgt. Det gennemsnitlige antal besøg på 

fondens hjemmeside har fundet sit naturlige leje på p.t. ca. 1000 besøg pr. måned. Tak også til 

fondens formueforvalter og revisor Sydbanks Forvaltningsafdeling, der ligeledes effektivt og hurtigt 

assisterer os når vi kalder. 

 

Dette vil jeg gerne sige jer alle tak for. 

 

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer alle både i indeværende år og i fremtiden til 

glæde og gavn for de mange legatmodtagere og projekter af høj kvalitet vi årligt bevilger støtte til. 

 

 


