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Der har i 2021 været afholdt det antal fondsbestyrelsesmøder, der har været behov for. På grund af 

coronasituationen med væsentlig færre indkomne ansøgninger, blev det i årets løb til to ordinære 

bestyrelsesmøder og et årsmøde.  

 

Efter endnu et år i et fortsat meget vanskeligt rente- og værdipapirmarked, er bestyrelsen dog 

tilfreds med årets resultat og fondens stabile kapitalforhold med en fortsat god og sund økonomi. Se 

hovedtallene for fondens virke - nedenfor. 

 

Resultatudviklingen i fondens regnskab for 2021, er set i dette lys tilfredsstillende og lever op til 

bestyrelsens forventninger.  

 

Årsrapporten 2021 – Hovedtal: 

 

Driftsregnskab  

 

Indtægterne fra fondens kapital beløb sig til 2,2 mio. kr. (2020 = 4 mio. kr.)  

De administrative omkostninger beløb sig til 548 tkr. (2020 = 506 tkr.) 

Årets samlede resultat blev på 1,7 mio. kr. (2020 = 3,5 mio. kr.) 

Uddelinger 

Der er i 2021 uddelt i alt 2,6 mio. kr. (2020 = 800.000. kr.) til formålsbestemt anvendelse jf. 

fondens vedtægter til formål i både ind- og udland. (Årets almennyttige uddelinger var 2,6 mio. kr. 

der er taget fra fondens hensættelse til senere uddeling). Der er hensat 981 tkr. til senere uddeling. 

Bunden kapital  

 

Fondens bundne kapital udgør ved året udgang 94,5 mio. kr. (2020 = 81,7 mio. kr.)  

Disponibel kapital 

Fondens disponible kapital udgør ved årets udgang 3,7 mio. kr. (2020 = 4,7 mio. kr.)  

 

 



Ansøgninger i 2021 

På møderne behandles ansøgninger af relevans for fonden - i 2021 i alt 171 ansøgninger (2020 = 

279). Af disse imødekom bestyrelsen helt eller delvist 112 ansøgninger (2020 = 108).  

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 4 (2020 -5) administrative afslag 

som følge af mangelfulde ansøgninger, ansøgning fra enkeltpersoner 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 1 (2020 = 1).  

Det samlede antal ansøgninger, som er modtaget og behandlet i fonden i 2021, nåede derved op på i 

alt 176 (2020 = 285) 

 

 

---000--- 

 

Som formand for Jubilæumsfondens bestyrelse, kan jeg med stor tak se tilbage på et spændende og 

som følge af Corona- pandemien, et på mange måder meget anderledes fonds år, med et godt 

konstruktivt samarbejde i fondsbestyrelsen og med alle fondens øvrige interessenter. Meget tyder 

forhåbentlig og heldigvis på, at verden nu har set toppen af pandemiens konsekvenser. 

 

2022 er startet som et rædselsår i forhold til den helt uventede krig i Europa (Ukraine). Det vil helt 

sikkert give også danske fonde en række udfordringer i forhold til at støtte og hjælp til Ukraines 

befolkning. Krigens rædsler vil givetvis også få vidtrækkende økonomiske internationale 

konsekvenser. Starten af 2022 har været præget af stor volatilitet på de finansielle markeder. 

  

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle til glæde og gavn for de mange legatmodtagere 

og mangfoldige projekter af høj kvalitet, som Jubilæumsfonden af 12. august 1973, hvert år støtter 

via sine mange uddelingsaktiviteter i ind- og udland. 

En særlig tak skal lyde til Sognepræst Erik Langkjer, der efter mange års godt og konstruktivt 

bestyrelsesarbejde udtræder af Jubilæumsfondens bestyrelse. Samtidig byder jeg på bestyrelsens 

vegne velkommen til Assosiate Professor ved Aalborg Universitet, Torben Kjersgaard Nielsen, der 

indtræder i fondsbestyrelsen i forbindelse med dette årsmøde. 

 

 

 


